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SOU 1998:141

statsrådetTill SahlinMona

Den 24 april 1997 bemyndigade regeringen biträdande arbetsmarknads-
ministem, statsrådet Messing, tillkalla särskild utredare medatt en upp-
draget i syfte förbättra förutsättningarna för väl fungerandeatt att en
lönebildning lämna förslag förstärkt förlikningsmannainstitut. Iettom
uppdraget till utredaren ingår lämna förslag det förlikningsman-att om nya
nainstitutets organisation, och arbetsformer, förbättrad lö-resurser en
nestatistik, uppgifter och befogenheter för det förstärkta förlikningsman-
nainstitutet och andra förslag kan leda till bättre fungerande löne-som en
bildning. Utredningen skall slutredovisa sina förslag den 30senast no-
vember 1998.

Med stöd bemyndigandet förordnades den 24 april 1997 general-av
Öbergdirektören Svante särskild utredare till utredningen ettsom om

förstärkt förlikningsmannainstitut FrånA 1997:04. och med den juni1
förordnades utredningens statsrådetf.d. Roine Carlsson, f.d.expertersom
statsrådet Ingemar Mundebo, verkställande direktören Lennart Nilsson,
professorn Per-Anders Edin, docenten Birgitta Nyström kanslirådetoch
Lars Dirke.

Den l juni 1997 anställdes förhandlingsdirektören Iréne Nilsson
Carlsson huvudsekreterare och Kjell Nyman sekreterare i utred-som som

Frånningen. datum har utredningen anlitat utredningschefen Hanssamma
Olsson sekreterare i utredningen och Ulla Sörensen utredningenssom som
assistent. januariDen 1 1998 anställdes rådmannen Marianne Tejning som
sekreterare i utredningen.

Utredningen Utredningen förstärkt förlikningsman-antog namnet ettom
nainstitut. Utredaren överlämnade i november 1997 delbetänkandet Med-
lingsinstitut och lönestatistik SOU 1997: 164.

Härmed överlämnas utredningens slutbetänkande Medling lönebild-och
ning SOU 1998:141. För utredningens förslag den särskildesvarar
utredaren medan respektive författare för bilagoma till utredningen.svarar

Stockholm i november 1998

ÖbergSvante
/Iréne Nilsson Carlsson
Kjell Nyman

OlssonHans
Ulla Sörensen
Marianne Tejning
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Sammanfattning

Syftet med de förslag utredningen lägger fram de skall bidra tillär att en
väl fungerande lönebildning och god utveckling den svenska eko-en av
nornin, med stark tillväxt och stigande sysselsättning inflatio-utanen att

drivs Det nödvändig förutsättning förär sänka arbetslös-nen attupp. en
heten och det lägger bra grund för god lönsamhet i företagen, starkaen en
offentliga finanser, stigande reallöner och goda anställningsvillkor i öv-
rigt.

Utredningen redovisar inledningsvis utgångspunkterfyra för förslagen.
Den första lönebildningen inteär fungerar bra. Den andraatt är att ra-

för lönebildningen har betydelse för den ekonomiska utvecklingen.marna
Den tredje avtal allmäntär bättre lagstiftning.är Den fjärdeatt änsett är

det krävs brett stöd bland arbetsmarknadensatt och i riksdagenett parter
för förändringar lagstiftningen på detta område.av

Utredningen lämnar förslag inom fem områden till åtgärder som sam-
skulle kunna bidra till bättremantagna fungerande lönebildning.en

Genom dessa förslag förbättras möjligheterna för under fred-parterna att
liga former komma fram till avtal, bidrar till god utveckling densom en av
svenska ekonomin. Förslagen bör genomföras innan huvuddelen deav
nuvarande avtalen löper och i god tid före riksdagsval.nästaut
1 Medlingsinstitut. Förslagen i detta avseende i desammaär stort sett

i utredningens delbetänkande Medlingsinstitut och lönestatistik SOUsom
1997:164. Utredningen föreslår:

och starkare Medlingsinstitut bör bildasatt denett 1 janu-nytt0 senast
årari 2000. Det bör tvåha uppgifter, medla och verka för välatt att en

fungerande lönebildning. Medlingsinstitutet bör ha ämbetsman-en
nastyrelse på fem och anställda medlare riks-trepersoner varav en -
medlaren bör institutets chef. Medlingsinstitutet bör ha ytterli-vara-

tio anställda, bl.a. med kompetens inom Samhällsekonomi, lö-gare ca
nestatistik och juridik. Medlingsinstitutet bör knyta till sig tre expert-
råd i avtalsfrågor, Samhällsekonomi respektive lönestatistik för sam-
verkan med arbetsmarknadens parter.
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2 Utökade befogenheter. fåMedlingsinstitutet bör betydligt starkareen
ställning den nuvarande förlikningsmannaexpeditionenän detattgenom
får utökade befogenheter. föreslår:Utredningen

Medlingsinstitutet fåbör befogenhet tidigt och kallaatt att0 agera
till överläggningar bl.a. för informera sig tidsplanerparterna att om

och yrkanden inför kommande förhandlingar,
Medlingsinstitutet bör verka för samordning tidsplaner föratt0 en av

förhandlingar och avtalsperioden
Medlingsinstitutet bör verka för samordning avtalsför-att0 en av

handlingar,
stridsåtgärdervarseltiden för frånförlängs till7 14 dagar,att0

Medlingsinstitutet kunna skjutabör varslade stridsåtgärder iatt0 upp
högst 14 dagar,

Medlingsinstitutet bör kunna lösa intres-att parter att0 uppmana en
setvist skiljeförfarande och fast skiljenärrmdatt utses,genom en

bör sigskyldiga infinna Medlingsinstitutet kallar,att parter att0 vara om
men

det däremot inte bör möjligt besluta samrnanläggningatt att0 vara om
medlingsbud.av

3 Stärkt nonnbildning. verklighetsbildEn underlättar förgemensam
komma fram till avtal konflikt. Vidare underlättar det förparterna att utan

sluta avtal bidrar till god utveckling svenskparterna att som en av
ekonomi. föreslår:Utredningen

lönestatistiken bör förbättras i enlighet med förslag i delbetän-att0
kandet och börMedlingsinstitutet beställare den statligaatt vara av
lönestatistiken, samt

löneutveckling i Sverige och omvärlden ochatt rapport0 en om m.m. en
de samhällsekonomiska förutsättningarna för löneförhand-rapport om

lingarna bör år.utarbetas varje
4 Stramare konfliktregler. En rimligare balans mellan arbets-parterna
marknaden skulle underlätta för sluta avtal främjar godparterna att som en
utveckling den ekonomin. föreslår:svenska Utredningenav

sympatiåtgärdertill inte bör bort,rätten begränsas,att tas0 men
proportionalitetskrav bör införas för begränsa möjlighetenatt ett att0

till stridsåtgärder kostar lite för den organisationen,som egna men or-
sakar kostnader för och tredjestora motparten man,

förbud stridsåtgärder eller familjeföretag böratt mot mot0 enmans-
återinföras, men

påkrav medlemsomröstning före stridsåtgärder inte bör införas.att ett0
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tillmedverkaMedlingsinstitutetMöjligheterna för5 Jämställdhet. att en
föreslår:tillvara. Utredningenökad jämställdhet bör tas

forskningförunderlagetförbättras,lönestatistiken bör attatt om0
data-kompletteringförbättrasoch lönerkvinnor mäns avgenom en

löneut-årligadelöneuppgifter,medbasen LINDA rapporternaatt om
löneutvecklingenkapitelinnehålla särskiltveckling bör ett uromm.m.

erfor-tillförsMedlingsinstitutetjämställdhetsperspektiv samt attett
jämställdhetsområdet.derlig kompetens

arbets-mellanförhållandenabättreDet allmänt parternaär sett om
bakgrundendenkollektivavtal i lag. Detregleras imarknaden ärän mot

tillmöjligheternasamtalinlettoch SACO harSAF, LO, TCObra att om
tillgång årets avtalsrörelseivaritsamförstånd. Industriavtalet harökat en

områdenså förhandlingarnautformadeförslagoch utredningens är att
också på möjlig-pekarUtredningenavtal intemed den störs.typen av

lönebildningenförbättraavtalsförhandlingarnasinomheterna attram
kombinerasamordning,för ökadverkar attatt parterna samver-engenom

ochlokal lönebildningförnivåpå medkan central attstörreett utrymme
resultatbaserade lönesystem.införa mer av

råd för regel-inrättarföreslår regeringenslutligenUtredningen ettatt
åter stärkaförarbetsmarknadensmedbundna överläggningar parter att

vår närhetfrån andra länder isamförstånd Erfarenheternaoch samsyn. -
Österrike sådangodaochNederländernaDanmark, Finland, Irland, är av-

statsmak-fördeldetsamverkan. Utredningen storatt omvore enmenar
uppnå samförstånd vadkundeoch arbetsmarknadens parter somterna om

på lågainriktningsamförstånd innefattasådant börbra för landet. Ettär en
pekarlåg inflation. Utredningenlönekostnadsökningar ochnominella

pååtgärder andralönebildningenförbättraockså på möjligheten att genom
gäller bl.a.med.arbetat Detspecifikt harområden de utredningenän

och kompe-utbildningmarginalskattema,nivå och särskiltskatternas
arbets-på vissamed bristminska problemförtensutveckling typeratt av

står samklangi bättrearbetsmarknadspolitikenkraft, inriktning somaven
arbetslöshetsför-utformningenlönebildning ochmed väl fungerande aven

Även frågor bördennaomställningsförsäkring.säkringen typ avsom en
sådanasamförstånd omkringtrepartsöverläggningama. Ettkunna itas upp

stärksoffentlig sektorbåde ochföretagfrågor tillskulle kunna bidra att
också för-skulleförbättras. Detreallönertill ökadeoch möjligheternaatt

arbetslöshet.minskadsysselsättning ochtill stigandemöjligheternabättra
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Författningsförslag

1976:580i lagenändringtill lagFörslag omom
arbetslivetimedbestämmande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

4§

enligtskyldighetellerrättighetinnebärmån deti denavtal ogiltigtEtt attär
inskränks.ellerupphävsdenna lag

dockfår detkollektivavtalfår dock Genomkollektivavtal detGenom ettett
14, 19--från 12,avvikelser 11,19--från 12, 14, görasavvikelser 11,göras

meningen,tredje§§, 29 §och 2822meningen,tredje29 §och 28 §§,22
stycketandra§§§, 41 4333-4064andra stycket43 §33--40 §§, samt c

Kollektivavtalet65 §§.64 ochfår inteKollektivavtalet65 §§.och samt
förmån-mindreinnebärafår inteförmånliga reglermindreinnebära attatt

arbets-förskall tillämpasreglerligaarbetstagarsidanförskall tillämpas
EG-rådetsföljertagarsidandirektivEG-rådets änföljer avän somavsom

febru-17den75/129/EEGdirektiv1975,februariden 1775/129/EEG avav
den 1477/l87/EEG1975,ari1977februariden 1477/187/EEG avav

den92/56/EEGochfebruari 1977juni 1992.den 2492/56/EEGoch avav
juni 1992.24

ocksåfår detkollektivavtalockså Ifår detkollektivavtalI ettett
fredspliktgåendelängreföreskrivasgående fredspliktföreskrivas längre

ochb41i 41, 41och 44 §§i 41, 41 änän anges a,somaangessom
skade-gåendelängre§§ ellerskadestånds- 44 ettgåendeeller längreett
dennaföljerståndsansvar än avlag. somföljer dennaän avansvar som

lag.
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Fredsplikt

41 §

Arbetsgivare och arbetstagare bundna kollektivavtal får inteär vidtasom av
eller delta i arbetsinställelse lockout eller strejk, blockad, bojkott eller an-

därmed jämförlig stridsåtgärd, ingåttsavtalet har organisationnan om av en
och denna organisation inte i behörig ordning har beslutat åtgärden, åt-om
gärden strider bestämmelse fredsplikt i kollektivavtal ellermot en om om
åtgärden har till ändamål

påtryckning i tvistutöva kollektivavtalsatt giltighet, beståndetten om
eller innebördrätta eller i tvist huruvida visst förfarande striderett moten
avtalet eller denna lag,mot

åstadkomma ändring i avtalet,att
genomföra bestämmelse, avsedd tillämpasatt sedanär avtalet harattsom

upphört gälla, elleratt
4. någonstödja denne inte fårsjälv stridsåtgärd.att vidtanärannan,

stridsåtgärder har vidtagits stridsåtgärderi har vidtagits i stridsom som
strid Ävenförsta stycket betecknas första stycketmot olovliga.ärmot

olovliga. stridsåtgärder har vidtagits isom som
strid beslut Medlings-mot som
institutet har meddelat med stöd av

tredje45 § stycket och 48 § olov-är
liga.

Första stycket hindrar inte arbetstagare delta i blockad haratt en som
beslutats arbetstagarorganisation i behörig ordning och har tillav en som
ändamål utverka betalning klar och förfallen fordran på lön eller påatt av
någon ersättning för utfört arbete indrivningsblockad. sådanEnannan
stridsåtgärd inte olovlig.är

41b§

arbetstagareEn får vidtainte eller
delta stridsåtgärdi har tillen som
ändamål kollektivavtal skall träf-att
fas med företag inte harett som
några arbetstagare eller där bara
företagaren eller företagarens fa-
miljemedlemmar arbetstagareär
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gäl-Detsammaoch ägare.ensamma
tillharstridsåtgärdler när en
villnågonstödjaändamål att som

sådantmedkollektivavtalträfa ett
hindrarVadföretag. sagtssom nu

delta ifrånarbetstagareinte atten
riktaranställningsblockad somen

ochsådant företagsig sommot ett
ordningbehörigbeslutats ihar av

arbetstagarorganisation.en

vidtagits iharStridsåtgärder som
stycketförsta ärstrid att ansemot

iFörändringarolovliga. an-som
ägarförhållandenellerställnings-

strids-sedaninträjfathar ensom
skallinlettsellervarslatsåtgärd har

bedömningenvidbeaktasinte av om
stridsåtgärd är att somanseen

stycket.enligt förstaolovlig

41c§

vidtas istridsåtgärderFör sam-som
avtalsförhandlingarmedband

brukarellermellan ärparter som
kollektivavtal för-ibundna avvara

följandeskallvarandratillhållande
gälla.

strids-varslatharOm part enomen
påellerpartiellåtgärd annatärsom

åtgärden kanbegränsad ochsätt
ellerskadaleda tillförväntas annan

uppenbartstår iolägenhet som
åtgärdensmissförhållande till om-

förklarasåtgärdenkanfattning,
olovlig.

varslatsharstridsåtgärdEn som
stridsåtgärdpå annanensvarsom
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kan också förklaras olovlig, denom
väsentligt omfattandeär vadänmer

rimligt med hänsyn till denärsom
åtgärd orsakat svarsåtgärden.som

Även sympatiåtgärd haren som
varslats till stöd för i tvistparten en
mellan brukarellerärparter, som

bundna kollektivavtal för-ivara av
hållande till varandra kan förklaras
olovlig. Det kan ske denom
varslade sympatiätgärden kan för-

leda till skada ellerväntas annan
olägenhet står uppenbarti ettsom
missförhållande till åtgärdens eller
primäråtgärdens omfattning.

Talan olovligförklaring enligtom
andra, tredje och färde styckena
kan endast föras den arbets-av

ellergivare organisation vilkenmot
åtgärden riktas Med stöd av
bestämmelserna andra,i tredje eller
förde stycket kan stridsåtgärden
interimistiskt förklaras olovlig för
tiden fram till dess slutligtett
avgörande föreligger.

Yrkande olovligförklaring enligtom
andra, tredje eller fjärde stycket och
yrkande interimistisk prövningom
enligt femte stycket skall framställas
inom dagar frånsju den dag då
varsel lämnades till motparten
enligt 45 § första stycket.
F det får sådana yrkandenörsummas

framställas.inte
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45§

Arbetsgivarorganisation eller Arbetsgivarorganisation ellerar- ar-
betsgivare och arbetstagarorganisa- betsgivare och arbetstagarorganisa-
tion tion sinsemellansinsemellan skyldiga skyldigaär äratt, att, omom
giltigt skriftligenhinder skriftligen giltigt hindermöter, möter,

Medlingsin-varsla minst dagar i varsla ochsjumotparten motparten
förväg, förväg,de vidtaga stitutet minst 14 dagar inär närattavser
stridsåtgärd pågå- stridsåtgärd ellereller utvidga de vidtagaatt attavser

pågående stridsåtgärd.ende stridsåtgärd. Omfattar strids- utvidgaatt
åtgärd från stridsåtgärd frånarbetsgivarsidan Omfattar arbetsgi-även
arbetstagare i arbetstagaremedlemmar varsidanär även ärsomsom
berörd iarbetstagarorganisation, bör medlemmar berörd arbetstagaror-
de varslas allmänt synliga ganisation, bör de varslasgenom genom

på påanslag arbetsplatsen allmänt synliga anslag arbetsplat-eller
lämpligt eller lämpligtsätt. sätt.annat annatsen

Skyldighet varsla finns inte iatt
fråga stridsåtgärd iavsesom som

tredje41 § stycket.

innehållaVarsel enligt första stycket skall uppgift anledningen tillom
stridsåtgärden stridsåtgärdensoch omfattning.om

Skyldighet Medlingsinstitutet får meddela be-varsla finns inte iatt
fråga åläggsstridsåtgärd slut,i varigenom attpartom som avses en

tredje stridsåtgärd på-41 § stycket. avbryta haren som
börjats varsel lämnatsharattutan

Medlingsin-dagar till14 i förväg
sådant beslut skall intestitutet. Ett

det 45 § förstameddelas enligtom
giltigt hinderstycket har funnits mot

varsel.

föregående styckebeslut enligtEtt
får överklagas.inte

uppsåtligen ellerDen grovsom av
varslavårdslöshet underlåter att

åläggasMedlingsinstitutet skall att
tillbetala särskild varselavgiften

bestäm-Varselavgiften skallstaten.
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till lägst 10 000 kr och högstmas
100 000 kr. Om det finns särskilda
skäl kan varselavgijten bestämmas
till lägre belopp eller bortfalla helt.

åläggsVarselavgift Arbetsdom-av
stolen på ansökan Medlings-av

Sådaninstitutet. ansökan kan göras
inom år från den dag varselett
skulle ha lämnats. Försummas det
får ansökan inte Engöras. part som
enligt tredje stycket har ålagts att
avbryta stridsåtgärd får inteen
åläggas varselavgift för sin
försummelse.

Medling

46§

För medling i arbetstvister mellan å För medling i arbetstvister åmellan
sidan arbetsgivare eller arbets- sidanena arbetsgivare eller arbets-ena

givarorganisation åoch andra sidan givarorganisation och å andra sidan
arbetstagare eller arbetstagarorgani- arbetstagare eller arbetstagarorgani-
sation finns förliknings- sation finns Medlingsinstitutet.statensen Ins-
mannaexpedition. titutet skall verka för väl funge-en

rande lönebildning.

Expeditionen skall följa förhållan- Medlingsinstitutet skall, detnär är
dena på arbetsmarknaden. denHar lämpligt, verka för samordning av
fått kännedom arbetstvist förhandlingar löner all-ochom som om
hotar medföra eller redan haratt anställningsvillkormänna församt
medfört stridsåtgärd, skall den samordning giltighetsperioderutse en av
förlikningsman medla i tvisten, för kollektivavtal.att

medverkannär förlikningsmanav
kan ägnad främja lös-attanses en
ning denna. Förlikningsmannenav
skall kalla till förhandlingparterna
eller vidtaga lämplig åtgärdannan

verka för uppskjutersamt att part
eller inställer stridsåtgärd.

Enligt expeditionens bestämmande
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gåpå begäranförlikningsmanskall
tillpå arbetsmarknaden han-parter

upplysningarda med råd och
kollek-ochrörande förhandlingar

förhandlingarledativavtal samt
mellan parterna.

46a§

arbetsmarknaden skallpåParterna
Medlingsinsti-tillställapå begäran

kollek-träjfadekopiortutet av
lönestatistiktillgängligochtivavtal

avtalsområdetdetavseende egna

47§

kallaÄr kanMedlingsinstitutetskyldignågon 45 §enligt parteratt
påochöverläggningartid tillochskall hanlämna varsel inom annat

kommandesigdetta informerapå där sättgörasätt omsom anges
avtalsförhandlingar.pågåendeellerförlikningsmannaexpedi-tilläven

bryter häremotDentionen. som
penningböter.döms till

förfrånsamtyckeEfter parter som
kankollektivavtalsförhandlingar

förhand-ställaMedlingsinstitutet en
förfogandetilllingsledare parternas

kanmedlare. Instituteteller utse
tillupplysningarråd ochockså ge

rörandearbetsmarknadenpåparter
kollektivavtal.förhandlingar och

Medlingsinstitutetsdet enligtOm
strids-föreligger risk förbedömning

åtgärder, kan institutet utan sam-
medlare förfråntycke utseparterna

beslutsådantmedla Etttvisten.iatt
överklagas.får inte
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Medlare kan kalla till för-parterna
handling eller vidta lämpligannan
åtgärd skalloch försöka få ståndtill

överenskommelse mellan parter-en
medlingenOm lederinte till attna.

når överenskommelseparterna en
får medlare, efter samråd med par-

lägga fram förslag till lösningterna,
tvisten.av

Medlare kan inte utses utan
frånsamtycke i tvist,parterna en om

de bundna kollektivavtalär ettav
med förhandlingsordning,en som
innefattar utveck-en samsyn om
lingen på området och innehåller
regler tidsramar för förhand-om
lingar medling.och

48§

Vid förhandling enligt 46 § skall Medlingsinstitutet får på medlares
förlikningsman söka få till stånd begäran meddela beslut, varigenom
överenskommelse mellan åläggs skjutaparterna parterna att upp en
på grundval förslag kommer varslad påbörjadinteännuav som men
från dem själva. Förliknings- stridsåtgärd, utvidgning så-en av en

dock oförhindrad dan åtgärd eller åtgärdär till stödattmannen en
föreslå jämkningar medgivan-och för stridsåtgärd. Ettpartsannan
den för främja god lösning sådant beslut får meddelas gångatt en av en
tvisten. för varslad sådan åtgärdvarje och

får viss sammanhängandeavse en
tid högst dagar.14 Tidsfristenom
skall räknas från den dag då
åtgärden enligt varselmeddelandet

påbörjasskall eller utvidgas.
Beslutet skall möjligt föregåsom av
samråd med parterna.

frånEtt beslut Medlingsinstitutet
föregåendeenligt stycke kan inte

överklagas.
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49§

för-enligt 10 §förhand- Har ärenligt 10 §Har är partpart somensom
till för-handlingsskyldig kallatsförhandlinglingsskyldig kallats till

medlare och för-införhandlingförlikningsman och försummarinför en
ellerkommaunderlåterellerinställa sig parten attattparten un-summar

påålig- derlåtervadfullgöra sätthan attannatpartenatt somannars
skyldigheter enligtförlik- fullgöra sinaenligt 15 kanhonomger

Medlingsstycket, kan15 § förstapå begäranningsmannen motpartav
medla-på begäranarbetsdom-förhållandet institutetanmäla hos av en

full-vid viteföreläggastolen. kan föreläggaDenna attpartenparten re
förhandlingsskyldighet.förhandlings- sinsinvid vite fullgöra göraatt

vidMedlingsinstitutet kananmälanskyldighet och kan ävenav
kommaföreläggautdöma viteförlikningsman vitet. attparten

47 §överläggning enligttill en
Arbetsdomstolenförsta stycket.

Medlingsinsti-anmälankan av
vitet.döma uttutet

50§

enligt 18 §skyldighetvid Enskyldighet enligt 18 §Parts attatt parts
hålla skriftligförhandlinghålla skriftlig handling vidförhandling

förtillgängligi handlinggällertillgänglig för motpartenävenmotparten
med-förhållande tilliförhållande gällertill förlikningsman ävensom

förhand-medverkar vidlaremedverkar vid förhandlingen. som
lingen.

5l§

föreslåkanMedlingsinstitutetmellanUppnås icke enighet parterna par-
låta tvistförhandling förlikningsman,vid inför avgörasattter genomen

kanskiljeförfarande. Institutetföreslå dem låtahan tvistenkan att
tillställa skiljemänocksåocksåskiljemän. Han kanavgöras par-av

förfogande.utseende skiljemän.medverka vid ternasav

påbörjats,stridsåtgärder harOm
Medlingsinstitutetkan uppmana
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i låtatvist tvistenparterna atten
skiljeförfarande.avgöras genom

Förlikningsman får åtaga skil- medlare fårsig En åtainte skilje-sig
jemannauppdrag i arbetstvist, icke mannauppdrag i arbetstvist,om om
förlikningsmannaexpeditionen i inte Medlingsinstitutet i särskiltsär-
skilt fall medger det. fall medger det.

52§

arbetstvistI betydenhet kanstörreav
regeringen förlikningskommis-utse

Ävension medla enskildi tvisten.att
kan regeringen utses attperson av

särskild förlikningsman medla isom
sådan tvist.

Föreskrifterna 49 och §§i 50 äger
motsvarande tillämpning vid medling

färlikningskommission eller sär-av
skild färlikningsman.

63§

mål,I vari denna lag skall tillämpas, Imål, vari denna lag skall tillämpas,
gäller lagen 1974:371 gäller lagen 1974:371rätte- rätte-om om

Ärgången i arbetstvister. fråga gången i arbetstvister.om
överträdelse eller47 53 gällerav
dock vad föreskrivetär rät-som om
tegång allmänhet.i

Denna lag träder i kraft den
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sekretesslagenändring iFörslag till lag om

9 80: 100l

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

8 kap.

15 §

för uppgiftgällerSekretessuppgiftgäller förSekretess partsomsom
tillarbetsmarknaden har lämnatpåtillarbetstvist har lämnatipart
la-enligt 46 §Medlingsinstitutetförlikni-särskildförlikningsman, a

medbestämman-1976:580förlikningskommis-eller omgenngsman
iellerde arbetslivethar gjort iuppgiftslämnarension part ar-somom

medlare,tillbetstvist har lämnatförbehåll därom. om
förbehållhar gjortuppgiftslämnaren

därom.

år.i högst tjugogäller sekretessenhandlingfråga uppgift i allmänI om

kraft denträder iDenna lag
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Förslag till lag ändring i lagen 1974: 371om

rättegången i arbetstvisterom

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1§

Arbetsdomstolen skall första domstol och tvistavgöraupptasom som
väcks arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller arbetsgivareav av

själv slutit kollektivavtal, målet gällersom om
tvist kollektivavtal eller arbetstvist i lag-om annan som avses
en1976:580 medbestämrnande i arbetslivet,om
arbetstvist i övrigt under förutsättning kollektivavtal gäller mellanatt

eller enskild arbetstagare berörsparterna tvisten sysselsättsatt som av
i arbete med kollektivavtal vilket arbetsgivaren bundenärsom avses
av.

Arbetsdomstolen behörig domstolär enligt första stycket även när
kollektivavtal tillfälligt inte gäller.

Gemensamt med arbetstvist enligt första eller andra stycket får handläg-
även arbetstvist mellan eller olika domstolengas annan parter,samma om

med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter sådanfinner
handläggning lämplig. När det föreligger skäl, kan domstolen åter sär-
skilja målen.

Arbetsdomstolen alltid behörig Arbetsdomstolenär alltid behörigäratt
första domstol och första domstolavgöra ochsom attuppta tasom upp

tvist stridsåtgärd avsesi41 § tvist stridsåtgärdavgöraom som en om
lagen 1976:580 medbestäm- i b41, 41 och 41 §§om som avses c
mande i arbetslivet. lagen 1976:580 medbestäm-om

imande arbetslivet.

Denna lag träder i kraft den
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instruktion förförordning medFörslag till

Medlingsinstitutet

Uppgifter

1 §
§§ lageni enlighet med 45-52till uppgiftMedlingsinstitutet har att

tillhandahålla medling ii arbetslivet1976:580 medbestämmande ar-om
lönebildning.fungerandebetstvister främja väloch en

2 §
särskiltfungerande lönebildningvälMedlingsinstitutet skall främja en

att,genom
införoch yrkandentidsplanerpå informera sigtidigt stadiumett om

kommande förhandlingar,
lämpligtavtalsförhandlingar det2. verka för samordning ärnär samtav
förutsättningarnasamhällsekonomiskadeöverlägga med parterna om

för förhandlingarna.

§3
särskiltlösa arbetstvistermedverka tillMedlingsinstitutet skall aktivt att

attgenom
förhandlingsledare tillfrån ställaefter samtycke parternasparterna en

förfogande,
förfogande,tillfrån ställa medlareefter samtycke2. parternasparterna en

rörandearbetsmarknadenråd upplysningar tilloch parternage
förhandlingar och kollektivavtal samt

skiljeförfarande.föreslå låta tvist4. avgörasparter att genomen

4 §
avstår frånmedverka tillskall aktivtMedlingsinstitutet attatt parterna

be-användalämpligtstridsåtgärder detanvända särskilt ärnärattgenom
fogenheten att

stridsåtgärder, stöd i 47 § MBL,medmedlare vid risk förutse
stridsåtgärd,inställerverka för uppskjuter elleratt part

§stridsåtgärd, med stöd i 48ålägga varsladskjuta3. part atten upp en
MBL,

påbörjatsstridsåtgärd harålägga avbryta4. attutanpart att somenen
stöd i 45 § MBL,varsel i förväg, medhar lämnats 14 dagar samt

imed stödskiljeförfarande,låta itvist avgörasparter attuppmana en
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51 § MBL.

5 §
Medlingsinstitutet skall säkerställa tillgången på kompetenta medlare,
skiljemän och andra utomstående kan medverka till lösningpersoner som

intressetvister löner Sådana uppgifter kan utförasav om m.m. av personer
normalt inte anställda i institutet, såär lämpligt.när ärsom

Medlingsinstitutet skall. inte medlare till har avtalutse parter ettsom om
förhandlingsordning innefattar utvecklingen påen som en samsyn om om-

rådet och regler tidsramar för förhandlingar och medling. Parter harom
till förhandsbeskedrätt från Medlingsinstitutetett huruvida avtalet ärom

sådant institutet inte har medlareatt rätt med-att utse utan parternas
givande. Avtal uppfyller de ställda kraven kan registreras hos Med-som
lingsinstitutet.

6 §
Medlingsinstitutet skall

ha god överblick förhållandena påöver arbetsmarknaden,
sammanställa och tolka statistik betydelse för lönebildningen,ärsom av

3. sammanställa och analysera träffade kollektivavtal,
4. följa utvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige och i omvärlden, sär-
skilt i Europa, beträffande utvecklingen löner, avtalsförhandlingar ochav
arbetsmarknadslagstiftning samt

ha erforderlig kompetens i jämställdhetsfrågor.

7 §
Medlingsinstitutet skall årligen löneutveckling,presentera rapporten om
avtalsförhandlingar och arbetsmarknadslagstiftning i Sverige och i om-
världen. Rapporten skall innehålla särskilt kapitel analyserar löne-ett som
utvecklingen för kvinnor och män.

8 §
Medlingsinstitutet skall årligen samhällseko-presentera rapporten om
nomiska förutsättningar för löneförhandlingar. Denna bör interapport ut-
arbetas inom Medlingsinstitutet.
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Verksförordningens tillämpning

9 §
medMedlingsinstitutetskall tillämpasVerksförordningen 1995:1322

34 §§.undantag 19, 20 ochav

Myndighetens ledning

10 §
myndigheten.Riksmedlaren chef förär

Styrelsen

11 §
andra ledamöter.högst fyrabestår riksmedlaren ochStyrelsen av

12 §
medling mel-frågorbeslut isjälv fattaMyndighetens chef har röratt som

anmälas vidsådant skallbeslutEtt nästalan arbetsmarknadens parter.
styrelsen.sammanträde med

Expertråd

13 §
områdenaexpertråd, inomledamöter iMedlingsinstitutet skall treutse

frånefter förslagavtalsförhandlingar,lönestatistik ochSamhällsekonomi,
arbetsmarknadens parter.

Ski ljenämnd

§14
bestå sjubörskiljenänmdfastMedlingsinstitutet skall utse avsomen

löntagarorganisationertvå förslagutses rep-avpersoner, varav
på arbets-två förslagrespektive tjänstemän,resenterande arbetare av

arbets-respektive offentligarepresenterande privatagivarorganisationer
personligbör haledamotVarjegivare och oberoende ledamöter.tre en

suppleant.
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Överklagande

15 §
Beslut i frågor medling mellan arbetsmarknadensrör får intesom parter
överklagas.

Denna förordning träder i kraft den
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Inledningl

Direktivenl l
.

lönebildningfungerandevälförutsättningarna förförbättra1 syfte att en
lämnautredningendirektiven förenligtutredarenskall den särskilde
ökadeskallförlikningsmannainstitut. Institutetförslag till förstärktett ges

avtalsförhand-isamhällsintressenaövergripandemöjligheter främja deatt
sammanfatt-framgårDettamellan arbetsmarknadenslingarna parter. av

utredningens uppdrag.ningen av
fungerandeväldirektivenenligtbakgrund till uppdragetEn är att en

hal-skall kunnaarbetslöshetenförutsättning förlönebildning är atten
veras tillfreds-fungeratlönebildningen inteåren harUnder de 20senaste

förhållande till lö-isnabbtökat förSverige harställande lönerna iutan
inflationsvägenvåra Samtidigt konstateras ärkonkurrentländer.i attnerna

regeringensbestämslönebildningenförViktiga förutsättningarstängd. av
skatte-d.v.s.ekonomiska politiken,samladeoch riksdagens beslut denom

utbildningspolitikenocharbetsmarknads-och transfereringssystemen,
medling. Menkonflikter ochlagstiftninginklusivearbetsrättensamt om

hoslönebildningen liggerinflytandetdirektahelt avgörande ochdet över
avtalsför-de regler,bestämmerarbetsmarknadens styrparter, somsom

avtalsinnehåll.handlingar och
uppdragiregeringendirektiven vidareI erinras attparternaatt gavom

förändringarnödvändigaformuleratill den 31 1997 gemensamt avmars
funge-säkerställa bättreförlönebildningssystemetförhandlings- och att en

särskiltresulterat idettaBland bidragen, nämnsrande lönebildning. som
s.k.område LO:sochindustrinsmellansamarbetsavtalet parterna

arbetsmarknadens ävenutgångspunktLISA-projekt. viktigEn parterär att
Industriav-lönebildningen.förmåste huvudansvaretfortsättningsvis bära

1 det understatsministernframhöll1998regeringsförklaringen i oktoberI att man-
Delmålet arbets-sysselsättning.fullförförutsättningardatperioden skall skapas att

medskall kompletterasfast. Detår 2000 liggernå underlösheten skall 4 procent
årsysselsatt 2004.målet befolkningen skall80att procent varaav
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talet pånämns exempel vilja dettaett Enparternas attsom ta ansvar.
påtaglig och minskning arbetslösheten förutsätter dockpermanent av att
formerna för lönebildningen förbättras hela arbetsmarknaden.över En
förstärkning förlikningsmannainstitutet kan enligt direktiven bidra tillav

sådan förbättring. Härigenom kan de övergripande samhällsekonomiskaen
intressena i lönebildningen bättre till samtidigttas parternavara som
behåller huvudansvaret.

Utredningens utgångspunkter skall förstärkning förliknings-vara en av
mannainstitutet på tvåplan: institutet skall ökade befogenheter ochges

och samtidigt ökade möjligheter kontinuerligt följaresurser attges ut-
vecklingen kollektivavtalen arbetsmarknaden.av
Förlikningsmannainstitutet bör aktiv roll både det gällernärges en mer
lönebildningen i och i de enskilda avtalsförhandlingama. Förslagenstort
skall utformas så den samlade effekten förslagen väsentligtatt ettav ger
bidrag till Stabilisering lönebildningen. Inriktningen skallen attav vara
främja tillkomsten lönebildning, möjliggör rejäl sänkningav en som en av
arbetslösheten bevarad lågmed inflation.

Utredaren skall lämna förslag påäven hur det förstärkta förlikningsman-
nainstitutet skall organiseras och ledas hur dess verksamhet skallsamt
finansieras. En förutsättning för uppdraget verksamheten i det för-är att
stärkta förlilmingsmanninstitutet kommer bli omfattande den,att änmer

dagens förlikningsmannaexpedition bedriver. Förlikningsmannain-som
stitutet skall ha tillräckliga för kunna följa och analyseraattresurser
utvecklingen inom lönebildningen. Institutet skall ha god överblicken

regelverket påöver arbetsmarknaden och de olika kollektivavtalen. Det
skall ha tillgång till kvalificerade ekonomiska utredningar och kompetens

sammanställa och tolka statistik, relevantatt för lönebildningen.är Ensom
uppgift, särskilt följa utvecklingen pånämns är den europeiskaattsom
arbetsmarknaden det gäller utvecklingennär lönekostnad, avtalskon-av
struktioner och förhandlingsformer. Vidare institutet bör ha iattanges
uppgift sammanställa träffade avtal och hur dessaatt lokalt. Utre-omsätts
daren skall vilka åtgärder,även krävs för tillförsäkra godattange som en
tillgång till kontinuerlig löne- och statistik, relevant förärannan som
avtalsförhandlingama.

Utredaren skall vidare och lämna förslagöverväga till stärkta befogen-
heter för medlarna. Det enligt direktiven angelägetär att parterna genom-
för förhandlingsarbetet på sådant avtal kan träffas innansätt detett att nytt
gamla har löpt Förlikningsmannen bör i befogenhet samrådiut. attges
med säkerställa sådan tidsplaneringparterna ordning för för-att samten
handling och tvistelösning kommer till stånd mellan Utredarenparterna.
bör även andra möjligheter förbättrapröva lönebildningen. Utgångs-att
punkten för detta arbete bör bl.a. i de olika förslag, fram-tas parternasom
fört till regeringen. Som påexempel förslag, bör utredas närmaresom
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förlik-sammanhållen avtalsrörelse och förslagettidsmässigtnämns attom
fattar samordnade beslutkrävaningsmannainstitutet bör kunna att parterna

också mandattill avtal. Utredarenavvisa förslagelleratt acceptera gesom
tidenförslag, kommer fram underbeakta vidareutveckla andraochatt som

utredningen pågår.
förslagen hänsyn tillutformningenUtredaren skall vid egetta parternasav

samarbetsavtalet mellan industrinsträffadearbete, till exempel det redan
parter.

tillinnehållet i regeringens kommittédirektivUtredaren skall beakta
redovisning regional-särskilda utredaresamtliga kommittéer och om av

åtaganden, redovisaoffentligapolitiska konsekvenser, pröva attatt omom
redovisaförslagenjämställdhetspolitiska konsekvensernade samtav

brottsförebyggande arbetet.brottsligheten och detkonsekvenserna för
samråd med arbetsmarknadensUtredningen skall bedrivas i nära parter.

återgesDirektiven sin helhet i bilaga.i

delbetänkande1.2 Utredningens

frågor förliknings-behandlat förstärktUtredningen har med förtur ettom
förbättring lö-organisation hurmannainstituts uppgifter och samt aven

delaråstadkommas. Utredningens förslag i dessanestatistiken kan pre-
Medlingsinstitut och lö-i delbetänkandetsenterades i november 1997

1997:164.nestatistik SOU
myndighet medföreslår i delbetänkandetUtredningen namnetatt en

därmed börjanuari 1999. sambandMedlingsinstitutet inrättas den 1 Ibör
bör haavvecklas. MedlingsinstitutetförlikningsmannaexpeditionStatens

lönebild-för väl fungerandetvå verkahuvuduppgifter. Den första är att en
aviseratarbetstvister. Utredningenning den andra medla ioch är attatt

innebörden deåterkomma slutbetänkandet till deni närmare avman avser
understryks uppgiftenbåda delbetänkandethuvuduppgiftema. I attatt

institutetinte skall tolkasverka för fungerande lönebildningväl attsomen
fåskallinkomstpolitik, institutetskall för statlig attett menvara organ

förlikningsmannaexpedi-går nuvarandeuppgifter, vad denutöversom
tionen har.

ingåstyrelse. styrelsen börMedlingsinstitutet bör ledas I sam-av en
riksmedlare ochchef bör kallasmanlagt fem ledamöter. Institutets vara

chef börinstitutetsledamöter inklusiveordförande i styrelsen. Samtliga
myndighetsstyrelsealla förregeringen. Styrelsen bör hautses nor-enav

årsredovisningbland beslutamalt förekommande uppgifter och annat om
verksamhetenchef ansvarig föroch budgetunderlag. Institutets bör vara

ochmedlareoch bland för anlita särskilda utseexternaannat attsvara
imedlare enskilda förhandlingar.
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Medlingsinstitutet tvåbör ha medlare anställda institutets chef.utöver
Därutöver bör finnas tio anställda sju med kompetensca varav personer
inom Samhällsekonomi, lönebildning, avtalsförhandlingar, arbetsrätt, löne-
statistik och avtalstolkning för administration Detsamt tre personer m.m.
bör dessutom finnas vidtalade, med kortexternaen grupp personer som

åtavarsel kan sig uppdrag medlare. Institutet bör ha möjligheterävensom
anlita expertis för utrednings-, analys- och forskningsuppdrag.att extern

Medlingsinstitutet bör rådinrätta frånmed arbetsmark-tre experter
nadens områdenainom Samhällsekonomi, lönestatistik och avtals-parter
förhandlingar. Institutet bör expertråddessa samverka med parter-genom

i arbetet med analyser lönebildningen i förberedelseroch med-na av av
lingsarbetet inför Expertrådenavtalsrörelse. för lönestatistik ochen sam-
hällsekonomi bör medverka till årlig lönebildningen irapporten om
Sverige och Expertrådetomvärlden. för lönestatistik bör dessutom med-
verka vid uppläggning och publicering den officiella lönestatistiken ochav
vid tolkning lönestatistik. Expertrådet för avtalsförhandlingar börav
fungera forum för löpande dialog utvecklingen arbets-ettsom en om
marknaden.

Utredningen föreslår Medlingsinstitutet bör statistikansva-även att vara
rig myndighet för officiell lönestatistik. Direktiven bland annat attanger
institutet skall följa och analysera lönebildningen och löneutvecklingen i
både Sverige och andra länder och utredningen skall lämna förslagatt om
vad krävs för tillförsäkra tillgånggod till kontinuerlig lönesta-attsom en
tistik. Detta uppnås bäst fårinstitutet för beställaatt ansvaret attgenom
den lönestatistik, i fortsättningen förutsätts produceras främstävensom av
Statistiska centralbyrån SCB. Ställningen statistikansvarig myndig-som
het institutet möjlighet påverkatiden lönestatistikens utforrn-överattger
ning. Statistiken bör finansieras anslag till Medlingsinstitutet,genom som
i sin bör upphandla samrådstatistiken efter med Statistiska centralby-tur
rån och Konjunkturinstitutet efter behandling i expertrådet för lö-samt
nestatistik.

Den månadsvisa lönestatistiken någrabör förbättras i avseenden. En
månadsvis lönestatistik bör införas för och bättre och snabbarestaten en
redovisning bör retroaktiva löneutbetalningar.göras Lönestatistiken förav
den kommunala sektorn bör utvidgas till omfatta samtliga kommuneratt
och landsting och fortsättningsvis produceras Svenskaäven kommun-av
förbundet respektive Landstingsförbundet. samlad månadsvisEn lönesta-
tistik för hela arbetsmarknaden bör publiceras Medlingsinstitutet.av
Expertrådet för lönestatistik bör medverka vid uppläggning och publice-
ring statistiken.av

årligaDen lönestatistiken ocksåbör förbättras. Utredningen föreslår att
den årsvisa lönestatistiken såutvidgas statistik redovisas för 50-talatt ett
branscher, fördelningmed kön och i förekommande fall arbetare och



Inledning 31SOU 1998: 141

såså den publicerasbör snabbastjänstemän. Statistiken vidare attupp
årsvissamladår, statistikenåret Entidigt möjligt efter det avser.som som

omvärlden bör publicerasochi Sverigelöneutvecklingenrapport avom
expertråd.frånMedlingsinstitutet medverkan berördamed

avtalsområdenenskilda börMedlingsinstitutets behov statistik överav
fåbegär deli enskilda fallklaras institutet parternasatt taatt avgenom

isamband med medlingstatistik. Ieller parts en en-gemensamma egen
Utredningentidigare.skild konflikt detta fungerat välhar att part-menar

tillgängliginstitutettillställaefter skyldigabegäran bör attvaraerna
analysändamål. Utredningenfordras förlönestatistik, detäven när anser

statistikavtal.träffadeflervidare det värde parteratt stortvore av om
individda-lönestatistik bör förbättrasForskningens behov attgenomav

föreslåslöneuppgifter. Detmedtabasen LINDA kompletteras göras genom
förbättrasfrån årliga lönestatistiken. Därigenomuppgifter tillförs denatt

lönebildningen.vadunderlaget för forskningen styrsomom
på lönestatistik. Förjämställdhetsändamål särskilda kravställsFör att

beskriver jämställdhetenjämställdhetslagen fordras statistik,följa som
otillåten lö-rättsligadrivaenskilda arbetsplatser. För att processer om

bådaindivider.för enskilda Dessanediskrirninering fordras löneuppgifter
utredningenuppdrag. Deligger inte inom utredningensstatistikbehov av

och komplettering-årliga lönestatistikenföreslagna förbättringarna denav
möjligheternaemellertid förbättraindividdatabasen LINDA bör attama av

och Avtalför kvinnorfölja och analysera löneutvecklingen om
ocksåskullearbetsmarknadenfler delarlönestatistikpartsgemensam av

förbättra dessa möjligheter.
på miljoner kr.,ramanslag 44tilldelasMedlingsinstitutet bör ett varav ca

och miljoner kr.Medlingsinstitutet 2915 miljoner självakr. avseravser
uppgåanslagskredit tilloch böranslagssparandelönestatistik. förRamen

avgiftsbelägga aktiviteterhatio Institutet böranslaget. rätt attprocent av
finansierasså Kostnaden bör delvisbedöms lämpligt. att an-genomom

och anslaget tillavvecklasförlikningsmannaexpeditionenslaget till att
nuvarandekostnaderna förmotsvarandebeloppSCB minskas med ett

på miljoner kr.,18lönestatistik. kostnadsökningar därutöverDe somca
förinom budgetramamaföreslås omprioriteringarbör rymmas genom

utgiftsornrådet och arbetsliv.arbetsmarknad

utredningensRemissbehandling1.3 av

delbetänkande

remissbehandlats. de 38 rernissin-AvUtredningens delbetänkande har
ytterligare skrivelser in-har fem36 och därutöverharstansema svarat
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kommit med anledning remissen. En remissammanställning harav upp-
i Arbetsmarknadsdepartementeträttats bilaga 11. Nedan följer en mer

kortfattad redovisning remissvaren.av
Remissinstansema genomgående splittrade sin påi utredningensär syn

förslag. någon frågaDet finns inte där remissinstansema eniga i sinär
uppfattning. Samtliga förslag, utredningen lägger fram, har stöd hossom
några remissinstansema, vilka organisationer instämmer medav men som
utredningens förslag varierar.

Utredningen har i enlighet med direktiven valt med förtur behandlaatt
frågor, Medlingsinstitutets organisation och förbättringrörsom en av
lönestatistiken. Många framhållerremissinstansema svårtdet äratt attav

ställning till de länmade förslagen innan utredningen har lagt framta ett
slutbetänkande. lämnadeDe remissvaren kan därför indikationerses som

slutliga ställningstaganden. remissinstanserän Flera har tidigaremer som
varit kritiska utredningens direktiv återkommeroch medmot motsva-en
rande kritik de lämnade förslagen.mot

Utredningen det finns behov medlingsinstitut. Fleraatt ett nyttanser av
remissinstanser delar Någrautredningens bedömning. centralorganisa-
tioner hör till dem, tveksamma till behovet medlingsin-är ett nyttsom av
stitut.

Utredningen föreslår Medlingsinstitutet ha tvåskall huvuduppgifter.att
Detta tillstyrks några remissinstansema. Vissa remissinstanserav av anser
dock Medlingsinstitutets uppgifter bör begränsade till gällaatt attvara
medling i arbetstvister. Några remissinstansema Medlingsin-attav anser
stitutet inte bör ha alla de uppgifter, föreslårutredningen detattsom men

för medlingutöver kan statistikansvarig myndighet förävenatt svara vara
lönestatistiken.

Utredningen har påtagit fasta den möjlighet, i direktiven,som anges om
inrätta råd för vissa beredningsuppgifter. Fleraatt partsgemensamma av

remissinstansema ställer sig i princip positiva till utredningens förslag.
Vissa arbetsgivarorganisationer avvisar emellertid förslagen.

Utredningen föreslår fåMedlingsinstitutet skall till uppgiftatt att vara
statistikansvarig myndighet. fleraFörslaget tillstyrks remissinstan-av av

SACO, TCO och vissa arbetsgivarorganisationer SCB ävenattsema. anser
fortsättningsvis bör statistikansvarig myndighet för lönestatistiken.vara
Synpunkter har fråninkommit forskare SCB fortsatt böräven ävenattom

statistikansvarig myndighet.vara
Utredningen föreslår viss utbyggnad lönestatistiken. Flera deen av av

fackliga organisationerna instämmer utredningensmed förslag. Vissa av
organisationerna emellertid gåttutredningen borde ha längre ochattanser
föreslagit avtalsområde.statistik Från arbetsgivarorganisationemaen per
framförs kritik ökad uppgiftslämnarbörda.mot en
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fråga,En övrig från Verkstadsindustriema utred-poängteras är attsom
ningen i slutbetänkandet bör uppmärksamma Medlingsinstitutets uppgifter
vid lönebildning, företrädesvis sker lokala förhandlingar ochsom genom
kollektivavtal.

1.4 Problemställningar i det fortsatta

utredningsarbetet

Befogenheter medlingsinstitutet Direktivenför utredningensattanger
utgångspunkt skall förstärkning förlikningsmannainstitutet.vara en av
Utredningen har föreslagit Medlingsinstitut inrättas och beskr-att ett nytt
ivit institutets organisation, och kompetens i viss utsträck-samtresurser
ning vilka uppgifter institutet skall ha.

Utredningen behandlar i detta betänkande vilka befogenheter Med-
lingsinstitutet frågor,bör ha. Vissa medlamas befo-uppgifter ochrörsom
genheter finns exemplifierade i direktiven, verka för tidsplant.ex. att en
för förhandlingarna, samordning avtalsprocessen, samordnade beslutav

eller avvisa förslag till avtal möjligheten skjutaatt acceptera samt attom
varslade konfliktåtgärder.upp

Andra förslag, syftar till förbättring lönebildningen Utredningensom av
har föreslåmöjlighet åtgärder,andra kan förbättra lönebildningen.att som
Utredningen någraanalyserar de förslag, har förparter presenteratav som
regeringen. Det gäller bland sympatiåtgärder,begränsningar i infö-annat
rande proportionalitetsprinciper, medlemsomröstning och skilje-av
mannaförfarande.

Relation till industriavtalet direktiven framhållsI det önsk-ärattm.m.
sluter kollektivavtal vilka regler, skall gälla förvärt att parterna om som

förhandlingar och stridsåtgärder.användning Utredningen analyserar iav
detta betänkande relationen mellan eventuella förändringar i lagstiftning
och medlarnas åställning kollektivavtalsidan och förhand-ena om
lingsordningar å andra sidan.m.m.

Avgränsning uppgiften väl fungerande lönebildningfrämjaattav en
föreslårUtredningen i delbetänkandet tvåMedlingsinstitutet skall haatt

huvuduppgifter den verka för väl fungerande lönebild-är attvarav ena en
ning och den andra medla i arbetstvister. Samtidigt utred-anmälsär att att
ningen återkommakommer till den innebörden uppgiftennärmareatt av

främja väl-fungerande lönebildning, i delbetänkandet betonasRedanatt en
institutet inte skall för inkomstpolitik.statligatt ettvara organ
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1 Arbetssätt

Kartläggning lönebildning och medling andra länderi Utredningen harav
kartlagt någrahur lönebildning medling fungerar ioch europeiska länder

i USA. ekonomiskaUtredningen har kartlagt den utvecklingen i län-samt
derna, hur socialförsäkringar hurhar förändrats, arbetsrätten ärm.m. upp-
byggd och hur förhandlingssystemen och medlingen fungerar.

Utredningen vårhar valtatt särskilt studera länder i närhet, undersom
år har haft fallande arbetslöshet. Till denna kategori hänförssenare en

Danmark, Finland, IrlandNorge, Storbritannien, och Nederländerna. Ut-
Österrikeredningen har därutöver studerat där har lyckats undvikaattman

så omfattande arbetslöshetsproblem, har drabbat övriga europeiskasom
länder. Eftersom såTyskland dominerande i Europa har utred-är norra
ningen studerat landet, det intedet uppfyller kriterietäven trots att
beträffande också ingåttfallande arbetslöshet. USA har i kartläggningenen

Storbritannien,eftersom måndär, liksom i viss i har betydligtman en
mindre reglerad arbetsmarknad. Genom detta urval har utredningen täckt
länder med olika traditioner arbetsmarknaden, varierande grad av
facklig organisationsgrad och skillnader mellan förhandlingar central
respektive nivå.lokal

F orskarrapporter viktigtEtt underlag för utredningen orskarrapporterär
från särskilt inbjudna forskare inom olika vetenskapliga discipliner.
Utredningen har frånbeställt nationalekonomemarapporter
generaldirektör Susanne Ackum Agell, och professorema Karl-Ove Moene
och Steinar Holden. två utarbetatDe sistnämnda har rapport.en gemensam
Två internationellt verksamma nationalekonomer inom forskningsområdet
Industrial Relations, professor David Metcalf och professor Richard
Freeman, har bidragit sin professormed Juristema Antoinerapport.var
Jacobs ocksåoch professor Niklas Bruun har levererat sin rapport.var
Från det områdetStatsvetenskapliga har professor Nils Elvander bidragit
med Samtliga dessa forskare redovisade och diskuterade sinarapport.en

vid seminarium i Stockholm den september Vid28 1998.rapporter ett
seminariet medverkade professor Calrnfors.Lars Rapporternaäven
publiceras bilagor till utredningen.som

Diskussioner har förts med ekonomer vid OECD, rådetEkonomiskaäven
och Arbetsmarknadsrådetantal enskilda forskare. vid Sveriges ambas-ett
sad i SpåntWashington Roland har skrivit den amerikanskarapporten om
arbetsmarknaden. Särskilda sambandet mellan lönebildningrapporter om
och arbetslöshet empiriska analyser utförda ekonomer vid OECD, ochav-
utfallet 1998 års avtalsrörelse har utarbetats Kjell vid Fi-Nymanav av
nansdepartementet och Christina Eurén vid Konjunkturinstitutet. De
publiceras bilagor till utredningen.som
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förändringar avtallag ochAnalys förutsättningarna genomföra iattav
genomföra förslag tillförutsättningarnaUtredningen har analyserat att

förändringar i lag respektiveförbättringar lönebildningen genomgenomav
sågått ochhar igenom ikollektivavtal. Utredningensluteratt parterna om

utgångs-frågorna utredningar. Andrafall hur har behandlats i tidigare
kan bedömas förenligapunkter varit förslagenför analyserna har varaom

konventioner, Sverige harinternationellamed svensk grundlag och de som
undertecknat.

förEftersom huvudansvaretSamtal med andraoch intressenterparter
har det varit naturligt förlönebildningen arbetsmarknadensligger parter

arbetsmarknadens Detmedutredningen ha omfattande kontakter parter.att
framgår utredaren vid utfommingenutredningens direktiväven att avav

Centralorganisationerförslagen skall till arbete.hänsyn egetta parternas
refe-funnits företrädda ioffentliga sektorn harden privata och den en

utredningensDärutöver harregelbundet har sammanträtt.rensgmpp, som
organisationermed antalordförande och sekretariat haft samtal stortett

regeringskanslietarbetstagarsidan ioch på arbetsgivar- och samtpersoner
från har tillförts utredningenoch riksdagen. Erfarenheter medlingsarbetet

Diskussioner hartill utredningen.knutits ävenexpertgruppen,genom som
enskilda medlare. Kansli-förts med förikningsmannaexpeditionen och

års1998chefen vid expeditionen Dahlén har utarbetatPer rapport omen
till utredningen.avtalsrörelse, vilken publiceras, bilagasom

fånga intressenternasAnalys Ytterligareremissvar sättett att uppav
utred-remissvar, har lämnatssynpunkter har varit analysera deatt som

åter-något utredningenfall motiveratningens delbetänkande. har iDet att
delbetänkandet.komma till frågor, behandlats iharsom
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konventioner, lagar2 Internationella
och avtal

internationella konventioner,Kapitlet syftar översikttill överatt ge en
frågor särskilt intresse för utred-lagar och vissa kollektivavtal i ärsom av

redovi-ningen. Innehållet enligt följande. Försti kapitlet har disponerats
åtagitkonventioner Sverige har sigi avsnitt de internationella2.1 somsas

utarbetats inomfölja. bestämmelser har Euro-Det gäller främstatt som
parådet inom deredogörs för EG-rättenrespektive ILO. Dessutom om-
råden Därefter redovisas i avsnitt 2.2 lagenutredningen behandlar.som

centrala det gällermedbestämmande i arbetslivet i de delar är närom som
förenings- och förhand-lönebildningen. bestämmelserDärmed omavses
Relevanta bestämmelserlingsrätt, kollektivavtal, fredsplikt och medling.

skadestånd påföljder reglerna redovisas iför brottoch andra motom
Därefter i avsnittanslutning till respektive grundbestämmelse. redogörs

särskilt viktiga andra kollek-2.3 för huvudavtal och i sammanhanget
på avsnitt sedan översikt detivavtal den privata sektorn. 2.4I ges en av

påspecialbestämmelser gäller för avtals- och konflikträtten densom
tvångsåtgärder initieratoffentliga Tillfälliga regeringen harsektorn. som

frågoravsnitt 2.6 rörandei Slutligen behandlas iavsnitt 2.5.tas upp
jämställdhet mellan kvinnor och män.

konventioner och EG-rätt2.1 Internationella

mellanStatliga kollektivavtalsförhandlingar och i relationeringripanden i
stå internationella konventioner.-arbetsmarknadens i strid medkanparter

stridsåtgärdervidtaFörenings- förhandlingsrättenoch ärrättensamt att
Sverige har ratificerat. Ratifika-garanterad i konventionerantalett som

åtagande följa konventionema.tionen innebär Sverige har gjort attettatt
åtgärdersåledes för kan vidtasBestämmelserna i dem gränssätter somen

lagstiftning. Arbetsgivar- och arbets-regering och riksdag t.ex.av genom
med giltig verkan i kollektivavtal förbindatagarorganisationer kan dock

avstå från de har grund konven-sig utnyttja rättigheteratt att avsom
strejkrätt. följer redovis-tionsåtaganden förhandlingsrätt och Här enom

Europarådet ILOhar arbetats fram inom ochning konventionerav som
dessa har Sverige förbundit sigoch ratificerats Sverige. Utöver attsom av
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iaktta kraven på föreningsrätt stridsåtgärderoch till i FN:s universellarätt
förklaring de mänskliga rättigheterna artikel 23:4, FN-konventionenom

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter artikel 8 och FN-om
konventionen medborgerliga och politiska rättigheter artikel 22.om

Europarådet

Den europeiska konventionen från angående1950 skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna Europakonventionen
ratiñcerades årSverige 1953. Sedan den 1 januari 1995 gäller denav som
lag i Sverige SFS 1994:1219. Kontrollen iakttar konven-att staternaav
tionen sker talan kan väckas vid domstolen för deatt mot statgenom en
mänskliga rättigheterna Europadomstolen Europarådetsoch minister-
kommitté. Den har till uppgift övervaka länderna följeratt attsenare
Europadomstolens domar. Det unikt för Europakonventionenär att en-
skilda har möjlighet i internationell instans få prövatattpersoner en om en

Ävenbrutit sina förpliktelser. medlemsstater kan talan vidstat mot genom
domstolen påtala brott konventionen.mot

Europakonventionen innehåller någoninte stridsåt-regel fackligaom
gärder. Det hindrar inte stridsåtgärder vidtas i Sverige kan kommaatt som

bakgrund Såkonventionen. harprövas skett i uppmärk-att mot ettav
mål Sverige avgjordes Europadomstolen våren 1996.sammat mot som av

Enligt artikel 11 i Europakonventionen har och till friheträtt attvar en
delta i fredliga sammankomster till föreningsfrihet, inbegripet rättensamt

bilda och ansluta sig till fackföreningar för skydda sina intressen. Iatt att
Europadomstolens tillämpning har skyddet kommit omfatta denävenatt
negativa föreningsrätten, stådvs. utanför organisation.rätten att en

Kärande i det måletnämnda Torgny Gustafsson drevnyss var som en
Gotland. Sedan han 1987 sigsommarrestaurang motsattsommaren en

begäran han skulle teckna hängavtal med Hotell- och Restau-attom
ranganställdas Förbund blev föremålhans företag för blockad och bojkott

åtföljandemed sympatiåtgärder. Torgny Gustafsson vidhöll sin inställning
till kollektivavtal fick problem med den fortsatta driften rörelsen.men av
Inför Europadomstolen hävdade Gustafsson såltTorgny han hadeatt

på svårighetergrund de de fackliga stridsåtgärdemarestaurangen av som
hade vållat honom.

Enligt måstedomstolen åtgärdernade fackliga ha inneburitanses en
avsevärd påtryckning på Torgny Gustafsson med på förbundetsatt
begäran han skulle bunden kollektivavtal. Han hadeatt attom vara av

påvälja två detta. Antingen kunde han in i arbetsgi-sätt göraatt en
varorganisation ocksåeller kunde han teckna kollektivavtal. Domstolen
ansåg utövandet hans föreningsrätt därigenom berördes i vissatt ut-av
sträckning. Enligt domstolen har medlemsstaterna skyldighet i vissatt
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utsträckning enskilda syfte till före-ingripa i relationer mellan i attatt se
fårpå arbetsmarknadenningsrätten respekteras. det gäller relationernaNär

medlemsstaterna frihet skalldock ha avgöra gränsernaattstor varanses
för ingripande komma till användning.och vilka medel skallsom

till-hade haft möjlighetDomstolen menade Torgny Gustafsson attatt
mötesgå sig till arbetsgivarorganisa-det fackliga kravet anslutautan att en

sådant enligttion, nämligen teckna hängavtal. Ett avtal skulleattgenom
avseende.domstolen ofördelaktigt för honom i ekonomisktinte vara mera

tvång påverkarutsträckning utövandet före-Ett inte i betydande avsom
tvångetningsrätten orsakarkunde inte strida artikel 11 ävenmotanses om

hadeekonomisk skada. Domstolen tillade Torgny Gustafsson inteatt
påståendenstyrkt sina han tillämpade anställningsvillkoratt varsomom

förrnånligare det inte fanns skäl betvivlakollektivavtaletän attsamt att att
sådanastridsåtgärdema bakgrund legitima intressenhade vidtagits mot av

Sammanfattningsvis domstolenförenliga med artikel fann11.är attsom
Sverige inte brustit i sina skyldigheter Torgnykunde ha motanses
Gustafsson i enlighet med artikel 11.

områdetVäsentliga arbetsrättsliga harrättigheter det sociala och
föremål Europarådet,blivit nämligen denför konvention inomen annan

frånEuroparådets sociala stadga 1961. I deneuropeiska sociala stadgan
finns bestämmelser förhandlingsrätt och strejkrätt.förenings- ochom

InnehålletStadgan ratificerades Sverige 1962. i de enskilda artiklarnaav
redovisas nedan.

Kränkningar ställetstadgan kan inte Europadomstolen. Iprövasav av
övervakas fördragsslutande länderna kontinu-tillämpningen deattgenom
erligt i sin nationella lagstiftningändringarrapporteravger m.m.om

kanRapporterna granskas kommitté oberoende experterav somav en
ifrågasätta Enligt särskilt förfa-eller rikta kritik tillämpningen. ettmot

beståenderande, infördes har kommitté1993,som annan av represen-en
påför expertkom-ländernas regeringar till uppgift grundvaltanter att, av

föremålmitténs kritik, föreslå för s.k. rekommendation,fall skall blisom
åtgärder sådvs. till vidta stadgan efterlevs.uppmaning landet attatten

Europarådets fråganministerkommitté beslutar slutligt i rekom-om en
förfarandet harmendation skall det redovisadeUtöver ettavges. nu

klagomålsförfarande fåttinteför organisationer införts 1998. Sverige har
någon rekommendation såvitt åtaganden igäller här berörda stadgan.

får inskränkas eller begränsasRättigheter och principer i artiklarna inte
medgesmed stöd artikel 31 i stadgan. Där undantagän ärannat somav

föreskrivna demokratiskt samhällei lag och nödvändiga iär ett somsom
samhälletsgaranti för fri- och rättigheter eller skydd förannans som

intresse, nationell säkerhet, allmän hälsa eller moral.
fårEnligt artikel 5 fördragsslutande inte utformai stadgan de staterna

såeller tillämpa föreningsrätten kränks.sin nationella lagstiftning att
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fårRätten arbetstagare. undantagskall omfatta alla Vissa för polisergöras
och militärer. åtskilliga frågorExpertkommittén har haft bedöma näratt
det gäller tillämpningen artikeln. Enligt kommittén omfat-den närmare av

skyddet den negativa föreningsrätten. Kommittén har vidareäventar
uttalat artikel 5 innefattar skydd statlig inblandning i fackligaett motatt
organisationers utforma sin interna verksamhet. Bestämmelsersätt att

stridsåtgärder föregåsenligt vilka fackliga skall hemlig medlemsom-av
röstning fackliga har dock inte oförenligai den organisationen ansetts vara
med stadgan.

innehållerArtikel 6 har rubriken kollektiva förhandlingsrätten.Den Den
i åtaganden:korthet följ ande

främja samråd mellan arbetstagare och arbetsgivare,att gemensamt
främja frivilliga kollektivavtalsförhandlingar,förfarande föratt
främja frivilligförfarande för förlikning och skiljedom i arbets-att

tvister, samt
4. erkänna och arbetsgivamas vidta kollektivaarbetstagarnas rättatt att

åtgärder intressekonflikter, däri inbegripet strejk,i händelse av om
inte kollektivavtal.följer förpliktelser enligt gällandeannat av

åtagandet 6:2När det gäller i artikel finns omfattande praxis beträf-en
fande Sådanastatliga ingrepp i kollektivavtalsförhandlingar. har före-
kommit medlemsländer införtexempelvis obligatorisktatt ettgenom
skiljeförfarande förmed resultat bindande Expertkom-är parterna.som

sådantmittén följande skäl förfarande inte förenligt medäratt ettanser av
stadgan. Begränsningar den fria förhandlingsrätten godtag-endastärav
bara de nödvändiga allmänt intresse för komma tillär rättaett attom ur
med måste föregåsekonomiska och sociala problem. alltidDe uttöm-av
mande samråd på arbetsmarknaden. skallmed alla berörda Det röraparter

undantagsåtgärder dåsig under begränsad tid i situationer det harom
visats går uppnå måldet inte med mindre ingripandeatt att samma me-
toder.

Åtagandet redovisadei artikel 6:4 har samband med detnäraett nyss
åtagandet otillåtnai artikel 6:2. Vad har begränsningarredan sagtssom om

förhandlingsrätteni gäller för begränsningar i strejkrätten. Expert-även
kommittén tillåtethar uttalat det inskränka strejkrätten underäratt att en
"nedkylningsperiod", då medlingi lag, förhandlingar ellersom anges
pågår. tillåtetGenom undantagsmöjligheten i artikel 31 kan det attvara
inskränka strejkrätten för offentliganställda. Politiskavissa kategorier av

sådanastrejker omfattas inte förpliktelsen 6:4.i artikel Rätten tillav
strejker kan således inskränkas hinder stadgan.utan av
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ILO

fyradet främstILOarbetsorganisationenInternationella ärInom
utredningen.behandlasfrågormedberöringkonventioner har avsomsom

Det är
organisa-föreningsfrihet och skydd förangåendekonvention 87nr0

tionsrätten,
organi-principerna förangående tillämpningenkonvention nr 98 av0

förhandlingsrätten,kollektivasationsrätten och den
förfa-ochorganisationsrättenskydd förkonvention 151nr omom0

offentlig tjänstanställningsvillkor ifastställanderande för samtav
förhandlingar.kollektivafrämjande154konvention nr avom0

Sverige.Samtliga har ratificerats av
Övervakning rapporteringregelbundentillämpningen sker genomav

granskasregeringar. Rapporternaländernasfrån konventionsanslutnade
från den kom-expertkommitté. Enjurister i ILO:soberoende rapportav

förutskotttrepartiskaarbetskonferensensInternationellamittén tillställs
arbetsmark-ochför regeringamaföreträdarekonventionstillämpning med
överträdel-till vidstår regeringamaInför detta utskottnadens parter. svars

arbetstagar-också arbetsgivar- ochförfarande kansärskiltGenom ettser.
konven-tillämpningenklagomål beträffandeorganisationer framföra av

tillsätteriblandstyrelseKlagomålen i ILO:stioner till ILO. prövas ensom
87konventionernaKlagomål gällergranskningskommitté.särskild nrsom

förenings-kommittén förinrättadebehandlas först i denoch 98 permanent
styrelse.frihet och därefter i ILO:s

någon ILO-uttryckligen istridsåtgärder inteRätten vidta nämnsatt av
praxisövervakningsorganenshar istrejkrätt ansettskonventionema, men

87.konventionenligtskallfölja den föreningsfrihet, garanteras nrsomav
dåendast i situationergodtagbaraInskränkningar i strejkrätten ettanses

Även skiljeförfarandenobligatoriskaakut kris.land befinner sig i vars
med konven-oförenligaprincipifrångåskanresultat inte ärparternaav

offentligan-förgällaundantagmed vissa ävenStrejkrätten skalltionen.
myndig-strejk berörförinskränka denmöjligtställda. Det dockär att som

samhällsfunktioner.hetsutövning eller väsentliga
strejkandes kravinte desympatiåtgärder riktasochVid politiska strejker

syfte omfattaspolitisktstrejk itillden arbetsgivaren. Rätt rentmot egna
alltså förbjudas.strejker kanSådanakonvention 87.inte skydd enligt nrav

stridsåtgärd dendentillåten så längeSympatistrejk skall däremot somvara
skallstrejkBestämmelserförmån olaglig.vidtas till för inte är attom en

vissgodkännasföregås ochmedlemsomröstning procent avav enav
konventionen.oförenliga medintei verketarbetstagarna innan den ärsätts
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fårDe dock inte sådana det i praktiken svårtblir eller omöjligtattvara att
strejka.

Obligatorisk medling före konfliktåtgärd ligger i linje med de tankar om
fredligt förhandlingssamarbete, har legat till grund för konventio-som

Proceduren får dock inte bli onödigt långdragen. En obligatorisknerna.
varselperiod eller påtvingad väntetid godtas medel åstad-annan attsom
komma ytterligare förhandlingar. Tidsperioden skall dock relativtvara
kort, i synnerhet medling redan har ägtom rum.

Enligt konvention 98 skall konventionsanslutet landettnr uppmuntra
och främja frivilliga förhandlingar mellan arbetsgivar- och arbetstagaror-
ganisationer för åstadkomma reglering anställningsvillkoratt i kollek-av
tivvavtal. Bestämmelser kollektivavtal inte blir giltiga förrän deattom
godtagits myndighet eller domstol har i princip oförenligaav en ansettsen
med konventionen. Obligatoriskt skilj påbörjas på begäransom

tillåts inte undantagsvis. Det kanparterna än godtag-av annaten av anses
bart medel uppnå första kollektivavtal eftersom erfarenhetenatt ettsom
visar det bidrar till åstadkomma beståendeatt avtalsrelationatt en som
fungerar. Skiljeförfarande någon har begärt det inteutan att part anses
ligga i linje med tankarna bakom konventionen kan inte helt uteslutasmen

metod för lösa förhandlingsfråga läget låst.att när Ensom ärupp en upp-
görelse skall alltid komma ståndtill på frivillig väg.

Det förekommer medlemsstater ingripanden i kollektivavtalsför-att gör
handlingarna för stabilisera det ekonomiska läget i landet.att Detta gäller
särskilt för offentliganställda. Endast kortvariga regleringar i akuta krislä-

under omständigheter inte får långtgående konsekvenser detgen närsom
gäller levnadsstandarden för de berörda arbetstagama, har ansetts vara
förenliga med konvention 98.nr

Artikel i7 konvention tillåterl5l viss flexibilitet det gällernärnr en
metoderna för besluta anställningsvillkoren i offentligatt sektor. Enligt
konventionen 98 undantas tjänstemän i allmän tjänst publicnr servants
engaged in the administration of the frånstate konventionen. Andra
offentliganställda skall dock ha förhandlingsrätt privatan-samma som
ställda. Tjänstemän i allmän tjänst skall kunna fackligt anslutna.vara
Deras organisationer skall också ha möjlighet påverka deras förhållan-att
den inskränkningaräven i förhandlingsrätten får förekomma.om

Konvention 154 innehåller inte några bestämmelser inte före-nr som
kommer i de tidigare nämnda konventionema.

Europeiska Unionen

Genom anslutningen till Europeiska unionen EU har de rättsliga normer
gäller inom de europeiska gemenskapema EG-rätten på olikasom sätt

blivit gällande i Sverige. Man brukar skilja mellan primärrätten och
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konstitueratharfördragdehörTill primärrättensekundärrätten. som
EuropeiskadenupprättandefördragetViktigastgemenskapema. är avom

Ändringar fördrag,i dettafrån EG-fördraget.1957gemenskapen som
enhets-EuropeiskagjortsharRomfördraget,tidigare har benämnts genom

påoch kommer görasMaastrichtfördraget 19931987 attakten samt nu
rättsakterhör deTill sekundärrättenAmsterdamfördraget.på grundnytt av

ochförordningarantagit, främstharinstitutionergemenskapernassom
direktiv.

Primärrätten EG-rättsordningar.medlemsländemasdelutgör aven
Även sekundär-delarsvenskalltså betrakta rätt.fördraget är att avsom

införlivasskall inteochmedlemsländernatillämplig iomedelbartärrätten
såvittbindandesekundärrättlagstiftningen. Annan ärinhemskai den
reglernationellauppnås tillämpasochskallgäller de resultat genomsom

beslut.och
nationellamedinteEG-rätten överensförekomma stämmerDet kan att

direktmed s.k.bestämmelserEG-rättsligaharsådana situationerregler. I
effektdirekt ärregler. Begreppetnationella ettframföreffekt företräde

tillupphovregelinnebärDetinom EG-rätten.nyckelbegrepp att geren
kanför enskilda,skyldigheterfallförekommandeirättigheter och som--

direkthamyndigheter. Förochdomstolaråberopas nationellainför att
fordraovillkorlig och inteentydig ochklar, attregeleffekt skall varaen

förmedlemsstaternaellergemenskapenåtgärder attvidtasytterligare av
tillämpaskyldighetbrister i sinOmtillämpas. attden skall kunna staten
enskildskadaskyldigblivissa fall ersättakan den iEG-rätten att som en

på försummelsen.grundhar lidit av
medlemsländernaiefterlevsEG-rättensäkerställaUppgiften attatt

ochkommissionenkommissionenEuropeiskaallt påframförankommer
Även medlemsstaternasEG-domstolen.domstolenpå Europeiska rege-

fylla i dettauppgifterhardomstolarnanationellaoch de attringar sam-
underlåtitmedlemsstat har attkommissionenmanhang. Om att enanser

ingripakommissionenskallEG-fördraget,enligtskyldighetuppfylla en
eftersigintemedlemsstatenOm rättar ettEG-fördraget.artikel 169 ienligt

till EG-ärendetförakommissionenkanfrån kommissionen,yttrande
harmedlemsstatmedlemsstatdomstolen. En att un-en annanansersom

iartikel 170enligtkanfördraget,enligtskyldighetderlåtit uppfyllaatt en
EG-domstolen.ärendet vidanhängiggöraEG-fördraget

behörigEG-fördraget,iartikel 177 attEG-domstolen, enligtVidare är
skillnader iuppståinte skalldetförhandsavgöranden. Förs.k.meddela att

möj-domstolarnivå, nationellaharpå nationellEG-rättentolkningen av
tillfälleEG-domstolenberedaskyldighet attoch i vissa falllighet geatt--
rörande inne-tolkningsbeskedprejudicielltförhandsavgörande, dvs ettett

för denbindandeavgörandesådant ärEG-rättslig regel. Ettbörden av en
det.har begärtnationella domstol som
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Den marknaden enligt EG-fördraget det nödvändigtgörgemensamma
med samordnad på mångapolitik områden. Den kräver också hinderen att
för den fria rörligheten för tjänster och kapital avskaffas.varor, personer,
För inte reglerna den fria rörligheten skall leda tillatt ekonomiska ochom
sociala problem har det utarbetats regler det socialagemensamma
området.

I EG-fördraget finns några bestämmelser arbetstagares förhållandenom
artikel 117-122. Enligt artikel 118 skall kommissionen främja näraett
samarbete mellan medlemsstaterna på det sociala området bl.a. i frågor om
sysselsättning, arbetsrätt och arbetsvillkor, social trygghet förenings-samt
och förhandlingsrätt. Kommissionen skall vidare enligt artikel 118 b sträva
efter utveckla dialogen europeisk nivå mellan arbetsgivareatt och

Änarbetstagare så denna dialog kan leda till avtalsbundna relationer. såatt
länge finns det med EG-rättsliga bestämmelser i frågordesparsamt som
skall behandlas utredningen.av

I december 1989 de dåvarande medlemsländerna i EG, medantog
undantag för Storbritannien, Gemenskapens stadga arbetstagaresom
grundläggande sociala rättigheter EG:s sociala stadga. Syftet med
stadgan lägga grunden för utveckling EG:s sociala dimensionattvar en av

skulle innefatta skydd för bl.a. förenings- och förhandlingsrätten. Ensom
rättigheterna i stadgan sluta kollektivavtal.är rätten Enattav ärannan

strejkrätten. Samtidigt stadgan till stridsåtgärder undviks.uppmuntrar att
Det sker åtar sig inrätta förliknings-, medlings- ochatt staterna attgenom
skiljedomsförfaranden. Medlemsländemas interna rättsregler påavgör
vilka villkor och i vilken utsträckning dessa rättigheter skall vara
tillämpliga på militär, polis och statsförvaltning.

Stadgan har någoninte juridiskt bindande verkan. Medlemsländerna och
kommissionen beslöt försöka genomföra de målenangivnaatt genom
åtgärder samtidigt faställdes i socialt handlingsprogram. Detettsom
innehåller förslag åtgärdertill enligt kommissionen behöver utvecklassom
för genomföra de angelägna principerna i stadgan.att Kommissionenmest
har i olika omgångar lagt fram förslag till sådana förordningar, direktiv
m.m.

Inför Maastrichtfördraget utarbetade medlemsstaterna protokollett om
socialpolitik det sociala protokollet och förklarade de med undantagatt
för Storbritannien skulle fortsätta arbeta enligt målen i den socialaatt
stadgan. De medlemsstater skulle gå vidare ingick samtidigtsom en
mellanstatlig överenskommelse avtalet socialpolitik utanför EG-om
fördraget där de förband sig samarbeta vidare för genomföra denatt att
sociala stadgan.

Enligt avtalet socialpolitik rådetkan besluta direktivom ett stortom
antal områden. kollektivaDen arbetsrätten har svårvarit integrera påatt
grund de nationella olikhetema. Det har den enbartstora börav ansetts att
regleras på nationell nivå enligt den s.k. subsidiaritetsprincipen. I avtalet
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löneförhållanden,undantag föruttryckligtdärförsocialpolitik görsom
alltsåfrågor förblirlockout. Dessatillstrejkrätt ochföreningsrätt, rätt

frågor.nationella
har det1993novemberikraftträdande den 1MaastrichtfördragetsEfter

gällerdetgemenskapsarbetetför närtvå grunderalltså parallellafunnits
delsEG-fördraget,delsvaritharförhållanden. Detarbetstagarnas

integ-AmsterdamfördragetGenomsocialpolitik.i avtaletartiklarna om
DetEG-fördraget.medsocialpolitikinnehållet i avtalet ovanomreras

ochstrejkrättföreningsrätt, rättförlöneförhållanden,nämnda undantaget
punktArtikel 118iåterfinns oförändratt.ill lockout

kommeri fördragstextensocialpolitik attavtaletInförlivandet omav
Artikel 117området. denIsocialadetsamarbeteleda till utökat nya

kapitletsocialpolitiskamålsättningsartikeln i detinledandedenärsom
socialaEG:sstadga ochsocialaEuroparådetsbådeinförs referens tillen

rättigheter.fackligabåda stadgornainnehållerframgåttredanstadga. Som
skallenbartstridsåtgärderfrågoruppfattningenAlla delar inte att om
före-Amsterdamfördragetutarbetandetnivå. Vidnationellregleras av

grund-deETUC/EFSeuropafacketochEuropaparlamentet attslog bl.a.
strejkrätten,inklusivestadga,socialafrån EG:släggande principerna

ske.dock inteSå komfördragstexten.föras in iskulle att

Medbestämmandelagen2.2

utredningenämnesområdedetinomrättighetergrundläggandeVissa som
framförregleringen finnsregeringsformen. Den närmareiomfattar anges

I detMBL.i arbetslivetmedbestämmande1976:580i lagenallt om
frågaigäller enligt MBLgenomgång vadföljande görs omsomaven

Demedling.fredsplikt ochkollektivavtal,förhandlingsrätt,föreningsrätt,
ochrättigheterbetydertvingande. Detbehandlas härlagregler attärsom

inskränkasellerfår upphävasinteenligt reglernaskyldigheter genom
fredspliktgåendelängreföreskrivasfår dockdetkollektivavtalavtal. l en

lagen.följervadskadeståndsansvargående äneller längre avett som

Föreningsrätt

sluta sigenskilda ärfördvs.Föreningsrätten, atträtten ensamman,
regeringsforrnen. Som§kap. 142rättighetfri- ochgrundlagsskyddad
internationella konven-antalockså inskriven iframgått denredan ettär

tillhöraarbetstagareocharbetsgivareförBestämmelser atttioner. rättom
ochförbjuderockså reglerfinnsi MBL. Därfinnsorganisationer som

organisa-åläggerochföreningsrättenkränkningskadeståndsbelägger av
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tion hindra sådan kränkningatt 7-9 §§. Bestämmelserna innefattar inte
något skydd för den negativa föreningsrätten, dvs. stårätten utanföratt en
organisation.

Förhandlingsrätt

MBL innehåller bestämmelser olika förhandlingsrätt. Re-tre typerom av
dan före MBL hade arbetsmarknaden till förhandling delsrätt iparterna "
intressetvister för nå fram till avtal, dels i rättstvister, dvs.att tvisterett
angående tolkning och tillämpning lag eller avtal. Genom MBL tillkomav

till medbestämmandeförhandlingar.rätt Här redovisningenavgränsasen
till det förstnänmda, nämligen avtalsförhandlingar.

Parterna arbetsmarknaden har till avtalsförhandling frågorrätt i som
förhållandetrör mellan arbetstagare och arbetsgivare 10 §. En facklig

organisation har förhandla förrätt sina medlemmar med arbetsgivareatt en
medlem i organisationen eller har varit anställd hosär arbetsgi-om en

Förhandlingsrätten gäller också med den organisation arbetsgi-varen. som
tillhör. Rätten till förhandling ömsesidig. Arbetsgivarenär ochvaren

arbetsgivarorganisationen har alltså motsvarande till förhandlingrätten
med den fackliga organisationen.

I lagen vad krävs för skall ha fullgjort sinatt partanges som en anses
förhandlingsskyldighet 15 §. Parten skall själv eller ombud in-genom
ställa sig vid förhandlingssammanträde. Om det behövs skall ocksåparten
lägga fram motiverat förslag till lösning frågadenett förhand-av som
lingen Enligt Arbetsdomstolens praxis krävs aktiv medverkan vidavser. en
förhandlingen. Parten skall bidra till föra förhandlingen framåtatt genom

klart sin ståndpunkt i gåatt sak och in i saklig överläggning medange
i förhandlingsfrågan. Det innebärmotparten skall lämna beskedatt parten

grunden för sitt ställningstagande och vad påståen-styrkerom uppge som
den inte vill godta. åberoparEnmotparten skriftlig handlingsom part som
vid förhandlingen skyldig hålla handlingenär tillgänglig föratt motparten,

denne begär det 18 §.om
Det finns också regler i MBL ordningen för påkalla hållaochattom en

förhandling 16 §. Den vill förhandla skall förhandlingsfram-görasom en
ställning hos Det skall enligt praxis tydligmotparten. framställ-vara en
ning där för förhandlingenämnet skall Om inte är överensparternaanges.

något skall förhandlingen hållas inom två eller i vissaannat fall treom
veckor från det fick framställningen. Förhandlingenatt skallmotparten
bedrivas skyndsamt. Det skall, begär det, föras protokollpart ettom som
justeras båda En förhandling skall, inte kommerparter.av parternaom
överens avslutad fullgjort sinnär förhandlings-annat, part,om anses som
skyldighet, har skriftligt besked han frånträdergett för-motparten attom
handlingen.
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förmetodlagenanvisarpå förhandla attgår medinteOm att enparten
få andradeninte kanstånd. partentill Denändå få förhandling part som

ochförlikningsmansig tillvändakanförhandlingsbordettillkommaatt
Ominför förlikningsmannen.förhandlingkallas tillbegära motpartenatt

förhandlingsskyl-fullgör sinsådan kallelseefterhellerintemotparten en
Dom-Arbetsdomstolen.det hosanmälaförlikningsmannendighet kan

förhandlingsskyldighetenfullgöravid vitestolen kan förelägga attparten
vitet 49 §.dömaförlikningsmannenpå anmälankanoch utav

betalaåläggasförhandling kanvidmedverka attDen vägrar attsom
55 §§.54 ochför sinskadestånd till vägranmotparten

Kollektivavtal

ellerarbetsgivarorganisationmellanavtalskriftligtKollektivavtal är ett en
reglerakanarbetstagarorganisation. Detocharbetsgivareenskild enen
arbets-mellanförhållandet övrigtielleranställningsvillkorarbetstagares
verkansaknarandraAvtal i25 §§. ämnenoch23och arbetstagaregivare
organi-avtalsslutandebåde debinderkollektivavtalkollektivavtal. Ettsom

inteupphörorganisationmedlem iEnmedlemmar.derassationerna och en
organisationen.utträdeavtaletbundenatt urgenomavvara

inte kommakollektivavtal kan överensbundnaEnskilda ärparter avsom
villkorenenligt avtalet. Omgällaskallfrån vadavvikernågot somsomom

detbehöverkollektivavtalanställningsavtal striderenskilti ettmotett
frånredansaknarDetintedärföranställningsavtalet sägasenskilda upp.

verkan. 27 §början giltig
oorgani-också förverkanfå bindandekollektivavtalländer kanandraI

imedlemmarför arbetstagare ärocharbetstagareserade annanensom
allmängiltigför-s.k.Genomavtalet.slutitdenorganisationfacklig än som

gällatillutsträckasavtaletansställningsvillkoren i attklaring kan exem-
eller inombranschvissialla arbetstagarearbetsgivare ochpelvis alla en

Sverige. Ettiintesådant förekommerNågotområde.geografisktvisstett
ingått avtaletharorganisationerdebara mellangällerkollektivavtal som

medlemmar.och deras
haranställningsvillkortillämpaskyldighetfinnaskanDet att somen

påochoorganiserade arbetstagarekollektivavtalfast ilagts även ar-
denorganisationerfackliga änandraimedlemmarbetstagare är somsom

emellertidgällerskyldighetsådanmed.kollektivavtal Enarbetsgivaren har
berördedenintekollektivavtalet ochi gentemotbara motpartengentemot

kanorganisationenfackligaavtalsslutandedenEndastarbetstagaren.
avtalet.iakttarintearbetsgivarenskadeståndberättigad tillsåledes bli om

denarbetstagarorganisation änutomstående ellerarbetstagareEn annanen
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i avtalet kanär däremot åberopainte kollektivavtaletpart för riktasom att
krav arbetsgivaren.mot

Kollektivavavtal har emellertid normerande verkan för alla arbetstagare
på arbetsplats. Om arbetsgivare och arbetstagare inte uttryckligenen en en
har kommit anställningsvillkorenöverens fungerar kollektivavtaletom

utfyllnadsnorrn och det enskilda anställningsavtalet dess innehåll.som ger
På det får kollektivavtaletsättet betydelse för arbetstagareäven en som
inte med iär den avtalsslutande organisationen.

Om arbetsgivaren har ingått kollektivavtal med facklig organi-änmer en
sation för och kategori arbetstagare och någonavtalen i delen samma av

oförenliga kan uppståär det tvist vilket avtal skall tillämpas. Iom som
princip har bestämmelserna i det först ingångna avtalet företräde sådanai
situationer framför det avtalets bestämmelser. Arbetsgivaren ärsenare
alltså inte skyldig tillämpa det avtalet i de aktuella delarnaatt senare men
kan däremot bli betala skadestånd till sin itvungen detatt avtaletmotpart
för avtalet inte har tillämpats.att

Bestämmelserna i MBL direkt tillämpliga påär svenska kollektivavtal.
Om arbetsgivare, primärt bunden utländsktär kollektivavtal,en ettsom av

tecknaräven avtal med svensk arbetstagarorganisation för arbetstagare ien
Sverige, gäller inte den beskrivna principen det det först in-ärattnyss
gångna avtalet skall ha företräde. Då gäller i stället det avtaletsom senare
i de delar avtalen oförenliga. 31 §.är Den regeln infördes år 1991 föra

detgöra meningsfullt för svenskaatt fackföreningar förhandla framatt ett
kollektivavtal med utländska arbetsgivareeget driver verksamhet isom

Sverige. Bestämmelsen de ändringarär i lagen, vilkatreen av samman-
går under beteckningen lex Britannia.tagna

Fredsplikt

Rätten till fackliga stridsåtgärder grundlagsskyddad.är Enligt 2 kap. 17 §
regeringsformen har förening arbetstagare arbetsgivare och före-samtav
ning arbetsgivare vidta fackliga stridsåtgärder,rätt inteattav annatom
följer lag eller avtal. bestämmelsenAv följer regeringen inteav att genom

beslut kan inskränka till stridsåtgärder.eget sådanrätten En bestämmelse
kan endast utfärdas efter beslut riksdagen stiftar lag. Lag-av som ensam
regler fredsplikt finns i MBL. Därutöver finns det vissa bestämmelser iom
sjölagen och i lagen skydd vräkning i arbetskonflikter, detmotom som
saknas anledning in i detta sammanhang. Särskilda bestämmelseratt
för den offentliga sektorn redovisas längre fram i kapitlet.

Fredspliktsreglerna i MBL 41 § innebär inskränkningar i stridsrätten.
Enligt dessa bestämmelser det i vissa fall förbjudetär vidta eller delta iatt
arbetsinställelse lockout eller strejk, blockad, bojkott eller därmedannan
jämförlig stridsåtgärd. Förbudet gäller arbetsgivare och arbetstagare som
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Stridsåt-situationer.omfattarkollektivavtal. Fredspliktenbundna treär av
fårgård inte vidtas:

sidanpå den angripandeorganisationdenbehörigt beslututan av
ingått kollektivavtalet.harsom

gåendeinnehåller längrekollektivavtalstriderden2. mot ett ensomom
fredsplikt lagen.än

ändamålåtgärden tillhar attom
kollektivavtal,gällerrättstvistpåtryckning i ettutöva somen-

i avtalet,åstadkomma ändring-
avtalet upphörtsedanskall tillämpasbestämmelsegenomföra som-

gälla, elleratt
åtgärden intestödjasskallsympatiåtgärd denvidta när genomsom-

stridsåtgärd.får vidtasjälv en
utverkasyftetillblockad hardvs.Indrivningsblockad, attsomen

förersättningellerlönfordranförfallenbetalning klar och annanav en
sådan blockadstridsåtgärd. Enlovlig ärutfört räknas intearbete, ensom

ordning.i behörigorganisationfackligtillåten har beslutatsden enavom
i lagtexten. Detklartstridsåtgärd inteBegreppet avgränsatär avsessom

ändamålsådantoch harkollektivtåtgärd vidtasi princip varjeär somsom
punkt Enbartandra stycket 3.lagenolovligt i seangivits ovansom som

ingripandeåtgärder. Hoträknas intepropagandauttalanden och omsom
stridsåtgärd. intefinnsDetbedömtsfallåtgärder dock i vissahar som

Stridsåt-riktadstridsåtgärd skallnågot påkrav mot motparten.att varaen
då intetredjetillåten i fallgärd riktad tredje ävenärmot manman

medlojalitetuttryck förhar givitellernågot tvistenhar med görasätt att
motparten.

stridsåtgärd berörförbudnågra i MBLinte reglerDet finns mot somom
stridsåtgärdersamhällsfarligaFrågan s.k.funktioner.samhällsviktiga om

avtal.löstsenbartharföremål utredningarför fleravarithar genommen
förbjödparagraf i MBLsärskildinfördesjanuari 1994Den 1 somen

ocksågälldeFörbudetfamiljeföretag.ellerstridsåtgärder mot enmans-
organisationerfackligatillåtet försympatiåtgärder. inteDet att an-var

åtgärder.sådana Bestäm-imedverkaunderstödja ellerordna, föranleda,
1995.januarifrån den 1verkanmedmelsen upphävdes

ändåkanfredspliktbundnamedlemmarochOrganisationer är avsom
tillåtna de vidtasSympatiåtgärdersympatiåtgärder.tillåtna är näridelta

gällerstridsåtgärd. detNärvidtar lovligförmån någonförtill ensom
sympatiåtgärder.tillåtnaförvidarefinnsutländska konflikter utrymmeett

strejkerpolitiskalovlighetendiskuteradestillkomsten MBLVid avav
Några regleruttryckligaförmån för utländsksympatiåtgärder tilloch part.

Arbetsdom-mån fast inågon lagtsiRättsläget harinkom inte i lagen.
förfinns visstdetkorthet kanstolens praxis. I sägas ett utrymmeatt

kollektivavtalbakgrundutländsk politiskstridsåtgärder även närmed
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gäller, åtgärderna framstår eller demonstrationsåtgärder.protest-om som
åtgärderFör med inriktning på svenska förhållandenpolitiska är utrymmet

betydligt begränsat, eftersom det finns andra möjligheter påverkamera att
den allmänna opinionen.

En arbetsgivare får inte stridsåtgärd eller led stridsåt-iettsom som en
hållagärd inne lön eller ersättning för utfört arbete, har förfallitannan som

till betalning 41 §.a
En facklig organisation får inte anordna eller på föranledasättannat en

olovlig stridsåtgärd. fårDen inte heller understödja eller medverka till en
sådan åtgärd. Det gäller organisationen inteäven bunden kollek-ärom av
tivavtal. såOm fallet organisationen skyldigär försöka åt-är hindraatt
gärden eller verka för den upphör Vid42 §. olovlig stridsåtgärdatt är
arbetsgivaren och den berörda arbetstagarorganisationen skyldiga att
omedelbart överläggningar och verka för stridsåtgärden skallta attupp
upphöra 43 §.

MBL i specialfall vidta stridsåtgärderrätt förpart att ettger en egna
syften fredsplikt gäller frågor.även i övriga Det brukar kallas kvar-om
levande stridsrätt 44 §. kvarlevandeDen fårstridsrätten endast användas
för driva krav medbestämmandeavtal. En förutsättningatt är attom parten
vid kollektivavtalsförhandlingar har begärt medbestämmandeavtal skallatt
träffas och något sådant avtal inte har kommit till stånd avtal in-att när
gåtts.

En skyldig varslaär minst sju dagar ipart förvägatt motparten om en
förestående stridsåtgärd 45 §. Detta gäller dock inte giltigt hinderom
föreligger, det fråga blockad lossningär båt,t.ex. motom om av en som
skall avgå inom kort. Varselskyldigheten omfattar alla stridsåt-typer av

Ävengärder indrivningsblockad. sympatiåtgärder måsteutom varslas.
Varsel skall skriftligt och skall lämnas minst sju dagar i förväg.vara
Skyldigheten varsla bådegäller avsikten påbörjanäratt är att en ny
stridsåtgärd och den utvidga pågåenderedannär stridsåtgärd.är Detatt en
går bra i och varselbesked bådevarsla inledandeatt ett samma om
stridsåtgärder och utvidgning åtgärderna vid tidpunkt. Omom av en senare

på begäran förlikningsmannen gåtthar påmedpart skjutaen attav upp
varslade stridsåtgärder så länge förhandlingar pågår, åtgärdernakan verk-
ställas såvarsel förhandlingarna har strandat.utan nytt snart

Om det arbetsgivaren, tänker vidta stridsåtgärd,är skallsom en som
omfatta arbetstagare,även inte medlemmar i den berörda arbetsta-ärsom
garorganisationen, bör de åtgärdenvarslas allmänt synligaom genom
anslag på arbetsplatsen. Varsel innehållaskall uppgift anledningen tillom
stridsåtgärden stridsåtgärdensoch omfattning.om

Den vidtar olovlig stridsåtgärd kan bli skyldig betala ekono-som atten
miskt och allmänt skadestånd 54 och 55 §§. Det finns särskilda regler om
jämkning skadestånd. Vidare gäller begränsning skadestånds-av en av

för enskilda arbetstagare. Det sistnämnda kan utläsasansvaret förar-av
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bort200-kronorsregelnden s.k.lagändring varigenomtill togsbetena den
nonnalskadeståndet förpraxisArbetsdomstolensår 1992. Enligt är ar-

närvarande 2 000 kr.strejk föri olovligdeltarbetstagare, som en
Även kanochlagenbrottvarselregelniakttaförsumlighet är motettatt

Uteblivetskadestånd tillbetala allmänttill skyldighetleda motparten.att
kanolovlig ochstridsåtgärdenemellertid intemedförvarsel att anses

skadestånd ekonomiskförbetalaskyldighetleda tilldärför inte heller att
stridsåtgärden.orsakatsharskada motparten genomsom

Medling
början. Den1900-taletsfunnits sedanharförlikningsväsendetstatligaDet

återhållsamhetår 1906, prägladesmedling, komförsta lagen avsomom
förhållanden. Lageningripa imöjligheternadet gällde parternasnär att

Parternaförlikningsmännen.vägledning förkaraktärenhade närmast av en
Med-förlikningsförhandling.tillinbjudasbarainte kallaskunde utant.ex.

be-självaiakttagandeske underskulle hela tidenlingen parternaattav
medverkan.förlikningsmannensde önskadestämde om

År MBL. Dettill tillkomstengällde framlagkom1920 avsomen ny
förlikningskom-särskildtillsättaför regeringenmöjlighetinfördes att en

deninnebarövrigtarbetsfreden. Iförsynnerlig faramission bl.a. vid nya
skyldighetbl.a.infördesPå 1930-taletförändring.någonlagen inte större

för-vite hörsammavidskyldighetarbetsinställelse ochförevarsla attatt
år 1976bestämmelsernaförhandling. Närkallelse tilllikningsmannens

förändringar.nämnvärdagjordes ingain i MBLfördes
följauppgiftförlikningsmannaexpedition tillEnligt MBL har Statens att

får kännedomexpeditionenOmpå arbetsmarknaden.förhållandena enom
skallstridsåtgärdmedförthareller redanmedföraarbetstvist, hotar attsom

förlik-medverkani tvistenmedlaförlikningsman förden att avutse om
konfliktenlösningfrämjakan ägnadningsman att avenanses

förliknings-tillsättameningsfulltdetBedömningen46 §. är att enav om
fallet. Sta-enskildai detförhåller sigdetbakgrund hurgörs mot avman

så denbestämmelsentillämparförlikningsmannaexpediton atttens numera
anpassningtvist. Enochförlikningsman förkan änutse sammaenmer en

delbetänkande iutredningensföreslagits ihartill denna praxisMBLav
medlingsupp-varjemeddelas förförordnandeSärskiltnovember 1997.

medling i1976:826förordningenmed stödVidare förordnasdrag. omav
medår iföråtta förlikningsmänarbetstvister antal högst tagetettett

landet.verksamhetsområden spriddabestämda över
ocksåstridsåtgärdförestående ärvarslaskyldigDen är att omsom

Under-47 §.förlikningsmannaexpeditionenvarsel tillskyldig lämnaatt
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låtenhet det kan leda till åtal. Påföljdengöra för brottatt bestämmel-mot
penningböter, förär närvarande lägst 100 och högst 2 000 kr.sen

förlikningsmanEn skall kalla till förhandling eller vidtaparterna annan
lämplig åtgärd. Förlikningsmannen kan inte själv gripa in och hindra,
uppskjuta eller varslade stridsåtgärder. Enligt lagen skall förlik-avstyra
ningsmannen dock verka för stridsåtgärder uppskjuts eller ställs in.att
Vidare skall förlikningsmannen, på begäran, hjälpa på arbets-parterna
marknaden rådmed och upplysningar förhandlingar och kollektivavtalom

leda förhandlingar mellan 46samt §.parterna
I lagtexten vissa övergripande riktlinjer för hur medlingsuppdragetges

skall hanteras. Förlikningsmannen skall fåförsöka till stånd överens-en
kommelse mellan på grundval förslag kommer från demparterna av som

älva. Vidare förlikningsmannen oförhindrad föreslåär jämk-attanges att
ningar och medgivanden för främja god lösning tvisten 48 §.att en av

För den situationen inte vill förhandla lagen möjlighetatt förparten ger
förlikningsmannen begäran tvinga fram förhandlingatt motpartens en

anmäla det hos Arbetsdomstolen. Domstolenatt kan därefter före-genom
lägga vid vite fullgöra förhandlingsskyldighetenparten och kanatt
anmälan förlikningsmannen döma vitet 49 §.utav

Om enighet inte uppnås vid förhandling inför förlikningsmannen kan
förlikningsmannen föreslå låta tvisten skiljemän.parterna att avgöras av
Han kan också medverka till utseende skiljemän. Förlikningsmannenav
själv får inte åta sig skiljemannauppdrag i arbetstvist inte förliknings-om
mannaexpeditionen i särskilt fall medger det 51 §. Hur skiljeförfarandet i
övrigt skall gå till inte lagreglerat.är

Förlikningsmans behörighet vid arbetstvist enligt 46 § gälleratt agera en
denäven arbetstagarorganisation i konflikten inte harärom partsom

några medlemmar hos arbetsgivaren. Det kan fallet vid organi-t.ex. vara
Ävensationstvister. då förhandlingsskyldighet saknas kan förliknings-en

således vidta åtgärder. Har varsel utfärdats stridsåtgärdman t.ex. motom
någon inte har velat förhandla kollektivavtal, kan det förar-enligtsom om
betena lämpligt med underhandskontakter för fåsöka förhand-vara att
lingar stånd.till

För tvister betydelse finns detstörre enligt MBL möjlighet förav rege-
ringen ingripa och förlikningskommissionatt eller särskildutse en en
förlikningsman medla i tvisten 52 §. Under 1980-talet blevatt det vanligt

regeringen utsåg förlikningskommission.att Rollfördelningen mellanen
regeringen och Statens förlikningsmannaexpedition diskuterades i betän-
kandet Fack och samhälle SOU 1988:2. Efter 1987 någonhar förlik-
ningskommission inte regeringen. I stället har det blivit vanligtutsetts av

förlikningsmannaexpeditionenatt för medla iänutser attmer en person en
tvist.

Enligt sekretesslagen har förlikningsman, särskild förlikningsman och
förlikningskommission tystnadsplikt frågai uppgifter har lämnatsom som
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förbehållhar gjortuppgiftslämnareni arbetstvist,part omav en omen
ellerdömas till bötertystnadsplikten kansekretess. Den bryter motsom

reglernaskadestånd enligt de allmännabetalafängelse förpliktas attsamt
skyldighetenredovisadetidigareskadestånd skadeståndslagen. Deniom

förhandling gällervidhålla tillgänglig förskriftlig handling motpartenatt
förhandlingenmedverkar vidförlikningsmanförhållande tilliäven som

50 §.
lagt fram förslag1997i novemberdelbetänkandetUtredningen har i om

ändringar iinnefattar vissaFörslagetförlikningsmannainstitut.förstärktett
förinstitutet skall verkadetviktigaste ändringenMBL. Den är att ennya

lönebildning.väl fungerande

på sektornprivataAvtal den2.3

1938 inled-SaltsjöbadsavtaletLOSAF ochhuvudavtalet mellanGenom
Salt-arbetsmarknadenssamförstånd mellanÖkatdes med parter.en ny era

strids-begränsninginnehåller bestämmelserbl.a.sjöbadsavtalet avom
medarbetskonflikter. I ochåtgärder tredje vidskydd för attsamt man

problem med arbets-lösa vissakollektivavtallyckades med iattparterna
lagstiftningsåtgärder. Andra be-behovetmarknadskonflikter minskade av

på industrinsår slötsförhandlingsavtal 1997tydelsefulla avtal deär som
beskrivs inne-område. detta avsnittIrespektive handelstjänstemännnens

hållet i dessa avtal.

öbadsavtaletSaltsj

harår tillbaka,20sedanSaltsjöbadsavtalet än parternaär uppsagt menmer
följande. Avredovisas i detdelar,defortsatt tillämpningenats somavom

SaltsjöbadsavtaletSAF/LO-områdetpåde LO-förbund närpartersom var
Byggnadsarbetareförbundet,Svenskanågra, nämligeningicks valde

Målareförbundet,och SvenskaTransportarbetareförbundetSvenska att
De be-varit bundna det.aldrigdärförgodkänna avtalet. De harinte av

Arbetsmarknads-rubriker:har följandegällerstämmelser alltjämtsom
Begränsningkapitel H,Förhandlingsordningmmnämnd kapitel av

konflikteroch Behandlingstridsåtgärdema kapitel IVekonomiskade av
kapitel V.samhällsviktiga funktionerberörande

så för-stridsåtgärd inte vidtas längefårförhandlingsordningenEnligt
innehåller också bestäm-andrapågår. Förhandlingsordningenhandlingar

inteStridsåtgärd förbjuden denstridsåtgärder.fördröjermelser är omsom
harmånader förhandlingefter dethar varslats hos atttresenastmotparten

tid.påkallat förhandling iharinteförklarats avslutad eller när part



54 Internationella konventioner SOU 1998:141

I kapitel IV förbjuds stridsåtgärder.vissa gällerDet stridsåt-exempelvis
gärder innebär förföljelse religiös, politisk eller liknande grund,som
vidtas för hindra någon föra talan inför domstol eller myndig-att att annan
het, vittna, eller vedergällning den någotgjort sådant,utöva ellermot som
riktas familjeföretag.mot rena

Även sympatiåtgärdervidtarätten begränsad. Endast vissa angivnaäratt
sympatiåtgärder får riktas neutral utomståendetyper i tvistmotav en en

ingående kollektivavtal. Det arbetsinställelse ochär vägranom av att ta
befattning med vilka avsedda för eller härrör frånär rörelsevaror, som
drivs i den ursprungliga tvisten. I avtalet utförlig be-partav en ges en
skrivning fall då någon skall oneutral tredje dåochav anses vara man
dessa begränsningar i sympatiåtgärdema inte gäller. Det dock attanges
neutraliteten inte bryts utomstående utför skyddsarbete.attav en

Kapitel V i innehålleravtalet regler för behandling konflikterav som
berör samhällsviktiga funktioner. Parterna åtagithar där sig skyndsamtatt

varje konfliktsituation berör samhällsviktigata funktioner tillupp som
prövning i den Arbetsmarknadsnänmd beskrivs i kapitel inärmare Isom
avtalet. Den består från vardera organisationen. Omtre representanterav

majoritet i nämnden förordar undvikande eller hävande konfliktenen av
skall organisationerna ofördröjligen åtgärdervidta för uppgörelse.en

påExempel andra viktiga kollektivavtal

Det finns andraäven avtal huvudavtal berör förhandlings-än ochsom
konflikträtten. Dessa avtal kan ocksådärmed komplement tillettses som
MBL. Här redogörs för avtal inom industrin och handeln reglerarsom
kollektivavtalsförhandlingar på förbundsnivå.

Är 1997 tecknades samarbetsavtal industriell utveckling ochett om
lönebildning mellan inom industrin. Innehållet i samarbetsavtaletparter
och vilka tolv arbetsgivarorganisationer åttaoch fackliga organisa-parter,
tioner, har undertecknat det redovisades i delbetänkandet i novembersom
1997. I samarbetsavtalet har inrätta industrikom-parterna enats attom en
mitté bestående ledande företrädare för berörda centrala Kom-parter.av
mittén, paritetiskt mellan arbetsgivar-är och arbetstagar-sammansattsom
sidan, har till uppgift bl.a. följa och främja tillämpningen avtalet ochatt av
behandla frågor syftar till skapa förutsättningar för industrin ochattsom
dess anställda.

Samarbetsavtalet innehåller förhandlingsavtal.även Syftet medett
förhandlingsavtalet industrins förutsättningarär att parter att utange
stridsåtgärder genomföra konstruktiva avtalsförhandlingar med balanse-
rade resultat. Parterna för lönebildningen på sintar ett gemensamt ansvar
del arbetsmarknaden. ingressenI till förhandlingsavtalet vidav attanges
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begärakankonfliktreglermedling eller attlagstiftning partändrad omom
förhandlingar.föremål föravtalet blir nya

förhandlingsavtalet.ingår ikollektivavtalsförhandlingartidplan förEn
träffas innanskall kunnaförbundsavtalutgångspunktuttaladEn är att nya

skallförbundsavtalornförhandlingföregående Vid parternalöptde ut. av
för-slutföramed avsiktförhandlingsarbetetgenomföraplanera och att

förbundspartemaOmlöperföregående avtaletdethandlingarna innan ut.
utlöp-månader föreinledasförhandlingarnaskallinte treannatomenas

fårkravYtterligarekrav.framställer sinamedningsdagen att parterna
funnitshindertillhänvisakan motendastframställas attpartomsenare,

skallutlöpningsdagenmånad företid. Enkravet iframställa rätt par-att
inträdainitiativ skallordförande,opartiskbiträdas egetterna somav en

förhandlingsavtaletsinombedömningefterförhandlingarna ochi egen
tid.iförhandlingarnaslutföra rättföråtgärder behövsvidta de attsomram

fordrasutlöpningsdagenefterförbundsavtaletförlängaönskarOm parter
ordföranden.från opartiskesamtycke den

verk-skadarlångsiktigtstridsåtgärdundvikaavsiktPartemas är att som
ellertredjedrabbari onödanavtalsornrådet ellersamheten inom mansom

varslaför avsiktharsamhället. Parttill fara för attär omsomsom
skriftligtochmuntligtvarsel läggs,innanskyldighetstridsåtgärd har att,

ordföranden.opartiskeinformera den
opartiskaskalloch tiopå mellan femEn utses sompersonergrupp

enligtkollektivavtalsförhandlingaravtalsparter ibiträdaordförande att
efterskall,ordförandenaopartiskaförhandlingsavtalet. Dereglerna i egen

riktlinjerochsyfte ärförhandlingsavtaletsenligtvadbedömning somom
beslutainitiativpåförhandlingsarbete,förtill eget omparternasgagn

åtgärder:andefölj
förhandlingsfrågor,enskildapreciserautreda ellerålägga attparterna0

Råd,Ekonomiskafrågor från Industrinspåutlåtanden ellerbegära svar0
förhand-enskildaförordasamtyckemed förbundspartemas att0

skiljenärnnd,lingsfrågor skall avgöras av
förhandlingsfrågorna,till lösningförslag samtlägga avegna

möjlighetertänkbaraallastridsåtgärder till dessvarsladeskjuta upp0
kalenderdagar.fjortondock längstuttömda,slutgiltigtlösningtill är

förhandlings-enligtbefogenheterochuppgifterordförandesopartiskEn
iavtaletenligtträderochförhandlingsförloppethelaavtalet gäller under

medling.enligt lagbestämmelserstället för om
fackligaefterretroaktivitetfråganreglerasförhandlingsavtaletI om
varsladorganisationfackligstridsåtgärder. Det att av enom enanges

tillämpningretroaktivanspråkså går allastridsåtgärd kraft,träder i av
förlorade.eller ersättninglön annan

arbetskonfliktDåingripa.Industrikomrnitténarbetskonflikt kanVid en
föreskrivaIndustrikomrnitténavtalsornråde kanvissthar brutit inomut ett
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stridsåtgärdema skall avbrytas, dettaatt temporärt förhand-om gagnar
lingsläget. Ett sådant beslut kan ståndkomma till på kommitténs eget
initiativ eller på begäran den opartiske ordföranden inom det berördaav
området. Beslutet skall föregås respektive förbundsparters hörande.av

När förbundsavtal åvilarträffats det förbundspartema i lagenligett att
ordning vaka avtalets efterlevnad ochöver tillämpning. Förbunds-rätta

kan tvist skall lösas skiljenärrmd i stället förparter attenas om en av av
Arbetsdomstolen. Om olovlig stridsåtgärd bryter skall alla eventuelltuten
pågående lokala förhandlingar inom företaget omedelbart upphöra. Endast
överläggningar enligt 43 § MBL återställai syfte fårarbetsfredenatt
genomföras. frågaOm i förbundsavtalet har legat bakom stridsåtgärden,en
skall eventuella lokala förhandlingar frågai denna avslutade. Omanses
frågan inte tidigare har slutförts enligt förhandlingsordningen kan
förbundspartema den till behandling.ta upp

Ett förhandlingsavtal handels- och tjänstesektorn tecknades år 1997.om
Parter i avtalet fyra arbetsgivarorganisationer inom SAF tvåär och tjänste-
mannaorganisationer, Handelstjänstemannaförbundet HTF och Civilin-
genjörsförbundet CF. Avtalet beskrivs översiktligt i utredningens delbe-
tänkande. På motsvarande i industriavtaletsätt föratt parterna,som anges
det fall nuvarande lagstiftning medling och konflikter ändras, är över-om

de skall kunna förhandlingar avtalet.att upptaens om om
Syftet med avtalet skapa bättre och effektivareär förhandlingsord-att en

ning. Parterna övertygadeär avtalet förutsättningar föratt attom ger
minska riskerna konfliktåtgärder.för Parterna konstaterar också att man

avtalet ömsesidigt för lönebildningen inom dettar ettgenom ansvar ge-
avtalsornrådet.mensamma

I avtalet tidsplan och ordning för förhandlingar. Vid ornför-anges en
handling kollektivavtal inriktningen avtalär skall kunna träffasatt nyttav
innan föregående avtal löper Parterna har därför följande.ut. enats om
Förhandlingarna skall inledas månader före utlöpningsdatum förtresenast
gällande avtal. Samtidigt skall redovisa sina kravparterna samt utse en
förlikningsnämnd med uppgifter medlare rådgivareoch i förhand-att vara
lingar. Förlikningsnärrmden skall bestå vardera utsedd med-partav en av
lem. tvåDessa sedan tredje medlem opartiskutser gemensamt atten vara
ordförande. Nämnden skall fortlöpande informeras hur förhandling-om

utvecklas, krav andra relevanta fakta. Parternaparternas samtarna om om
har vidare förhandla längst åttai veckor. Om avtal inteenats attom som
har träffas inom denna period inkallas förlikningsnämnd begäran.parts
Förhandlingar under medverkan förlikningsnämnden skall bedrivasav
skyndsamt och pågåkan längst fram till sju dagar före avtalets utlöpnings-
datum. Om dåavtal inte träffas kan endera begära förliknings-parten att
nämnden lägger slutbud inom dagar. Parterna har ellerett tre att anta
förkasta slutbudet inom två dagar. bådaKan inte slutbudet skallacceptera
medling begäras hos Statens förlikningsmannaexpedition. Det skallsnarast
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hararbetstagarpartenbartOmavtalet löper sagtden dagske ut.senast en
utseddaförlikningsmannaexpeditionfrån Statenstill slutbudnej av

kraft,träder ikonfliktåtgärdvarslarmedlare och den somparten omsenare
dennalöneökningar förretroaktivaupphör till part.rätten

denavtalochi lagSärreglering2.4

sektornoffentliga

förhandlings- ochlångtgåendeharSverigeoffenligt anställda iDe en
offentligaför dengällerMBLMedbestämmandelagen ävenkonflikträtt.

lagstiftning, lagensärskildinfördes dockmed MBLsektorn. Parallellt en
medbestäm-inskränkningar ivissainnebaroffentlig anställning, somom

sektorn. Denoffentligadeninomoch konflikträtten ersattesmande- av en
huvudavtaletsärskilda1994. DetLOAanställningoffentliglag omny

tillkomdemokratin ochpolitiskaoch denkollektivavtalfrågorhanterar om
Dearbetsrättsreforrn.1976 årsmedsambandpå initiativ i nustatenav

också vissainnebärsektornoffentligadeninomgällande huvudavtalen
enligt MBL.regleringar konflikträttenav

anställningoffentligLagen om

särskilda be-LOA finnsanställningoffentlig1994:260I lagen om
tvingandeReglerna§§.arbetskonflikter 23-29 ärstämmelser avom

kollektivavtal. LOA ärspelalltså inteoch kankaraktär sättas genomur
ochriksdagenliksomregeringenundermyndighetervid statligatillämplig

gällerarbetskonflikterbestämmelsernasärskildamyndigheter. Dedess om
landsting.ochhos kommunerarbetstagareemellertid även

arbetenmyndighetsutövning. IvidstridsåtgärdemaLOA begränsar som
förnödvändigaoundgängligenellermyndighetsutövningbestår ärsomav

ibarastridsåtgärder genomförasfårmyndighetsutövninggenomföraatt
§nyanställningsblockad 23ellerövertidsvägranstrejk,form lockout,av

sittstrejk,åtgärder,partiellastridsåtgärder,Andraförsta stycket. t.ex.
skiljersådana arbeten. Lagenotillåtna imaskning, ärresevägran m.m.

frågaverksamhet. Iochmyndighetsutövningalltså mellan annanomannan
stridsåt-reglermyndighetsutövning MBL:säroffentlig verksamhet än om

tillämpliga.gärder
begräns-ytterligaremyndighetsutövning finnsarbetenFör avsersom

fårstridsåtgärder intestycket.andrakonfliktåtgärdema 23 §ningar av
arbetsgivareförhållandet mellannågotpå grundgenomföras änannatav

sympatiåtgärderinnebärLOA. Detomfattasoch de arbetstagare attavsom
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inte får vidtas till påstöd för den privata arbetsmarknaden. Detparter är
vidare otillåtet med stridsåtgärder syftar till påverka inhemskaattsom
politiska förhållanden 23 § tredje stycket. Det gäller både myndighets-

Åtgärderutövning och offentlig verksamhet. påsiktetarannan som po-
litiska förhållanden i utlandet kan på grund det nämnda förbudetav nyss
23 § andra stycket inte förekomma i arbete myndighetsutöv-avsersom
ning. Detsamma gäller sympatiåtgärder med bakgrund i förhål-utländska
landen. Inom offentlig verksamhet gäller regler för stridsåt-annan samma
gärder sådantmed syfte på den privata delen arbetsmarknaden.som av

Om det uppkommer tvist huruvida viss stridsåtgärd tillåtenärom en
enligt fårLOA åtgärden inte genomföras förrän tvisten har avgjorts slutligt
24 §. Lagstiftaren på såhar velat hindra otillåten stridsåtgärdsätt att en
kommer till stånd till följd felaktig uppfattning rättsläget.av en om

En arbetstagare får enligt LOA delta stridsåtgärdi bara efter besluten av
den arbetstagarorganisation stridsåtgärdenhar anordnat 25 §. Fler-som
talet fall stridsåtgärder vidtas beslut arbetstagarorganisa-utanav som av
tion olovliga redanär grund regler i MBL och kan leda till skade-av

Återståendestånd för de arbetstagare deltar. fall täcks in den härsom av
bestämmelsen.

En arbetstagarorganisation får inte anordna eller på något sättannat
föranleda stridsåtgärder otillåtna enligt deär redovisade be-som nyss
stämmelserna 26 sådan§. En organisation får inte heller under-genom
stöd eller på något medverka vid otillåtna stridsåtgärder.sätt Omannat en
arbetstagare tillhör arbetstagarorganisation planerar inleda ellerattsom en
har inlett otillåten stridsåtgärd, organisationen skyldig försökaären att
hindra åtgärden eller verka för dess upphörande.

Det finns vidare överläggningsskyldighet för organisationerna ien
händelse otillåten konflikt. Om arbetstagare tillhör arbets-av en som en
tagarorganisation har inlett stridsåtgärd behörigt beslut organi-utanen av
sationen skall arbetsgivaren och organisationen omedelbart över-ta upp
läggning med anledning stridsåtgärden och verka för dengemensamt attav
upphör 27 §. Skyldigheten gäller den lokala arbetstagarorganisationen

inte har föreskrivits i kollektivavtal. Bestämmelsenannat skiljer sigom
från motsvarande bestämmelse i påMBL det den gällersättet ävenatt om
arbetstagaren i fråga inte bunden kollektivavtal.är av

Det finns i LOA vidare särskilda bestämmelser skadestånd grundom
brott de redovisade bestämmelserna 28 och 29 §§.motav ovan

Det särskilda huvudavtalet

Inför ikraftträdandet 1976 års arbetsrättsliga lagstiftning förhandladeav
på de statliga och kommunala områdena fram detparterna särskilda hu-

vudavtalet SHA. Enligt SHA skall efter fredliga förhand-strävaparterna
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frågor de intestridsåtgärder gällerdetundvikalingar och när ansessom
frågorDit hördemokratin.politiskadenkränkakunna avtala utan attom

kvalitet.omfattning ochmål, inriktning,offentliga verksamhetensdenom
nämnd SHA-särskildaOffentliga sektornss.k.inrättat denParterna har

avtalsfrågorvissa uppkomnaavtal imed uppgiftnämnden prövaatt om
består leda-Nämndendemokratin.politiskaskulle kränka den trettonav

arbetstagarsidanocharbetsgivarsidanskallledamöternaAv utse tremöter.
Återstående riksdagsledamöter. Deskallsju ledamöter utses avtre. vara

regeringen.

huvudavtalStatliga

med kon-sambandiintressenför allmännaFrågan särskilt skyddettom
statliga sektorn. Inomhuvudavtalen för denfliktåtgärder iregleras stats-

ochTCO-OFRförhållande till93 iHuvudavtal HAförvaltningen gäller
ändrings-78. EttHuvudavtal HAalltjämtSEKO tillämpasSACO-S. För

SACO-S ochTCO-OFR,förår 1997. Detavtal tecknades är gemensamt
änstenämnden.StatstjsammansättningenreglerarSEKO och av

får vidtasstridsåtgärd inteföreskrivshuvudavtalenbåda statligadeI att
arbetstagarorgani-centralavederbörandeåtgärden beslutatsharattutan av

VidareOFR/S,P,OrespektiveSEKOsation, dvs SACO-S, sammantagna.
förhandlingarefter fredligade harförklarar strävaattenatsattparterna om

verkningarsinatillmed hänsynstridsåtgärder, vilkaoch inte tillgripaatt
samhällsfarliga kon-få förekommabörsamhället eller enskilda inteför

konfliktervilkapreciseramöjligtdethar inte funnitflikter. De att som
områden ochpå sådanaexempelavtalenfå iinte förekomma,bör men ger

medanvändasstridsåtgärder bör störstatillvilkafunktioner inom rätten
be-för tolkningentill grundläggasexempel kanförsiktighet. Dessa av

uttryck,motsvarandeandraoch"samhällsfarlig konflikt" somgreppet
används i avtalen.

på-stridsåtgärd. Ivarslarpåkallats innanskall haMedling part omen
varslaavsikthar förkallan medling skall attpartenatt omangesom

påkallat medlinghar ärförhandlingspartstridsåtgärd. Om motpartenen
medförfarandetdröjsmål delta ioch utseskyldig samarbeta attutanatt

tillvända sigskall demedlareinte kanmedlare. Om parterna enas om
enligtmedlareoch begäraförlikningsmannaexpeditionStatens utsesatt

medlings-fullgjort sinavslutadskallMBL. Medlingen när part somanses
frånträderhanbeskedskriftligtskyldighet har givit attmotparten om

synpunkterfått tillfälleförst haskall dockmedlingen. Medlaren att ge
medling i tvisten.förutsättningarna för fortsatt

vidtagitellervarslatdärefterharmedling ochHar ägt part omrum
föregåendestridsåtgärdvidtaochstridsåtgärd får varsla utanmotpart om
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Underlåtenhetmedling. iaktta reglerna medling före stridsåtgärd äratt om
skadeståndssanktionerad stridsåtgärdmedför inte blir olovlig.attmen
Bestämmelserna medling före vidvarsel gäller inte varsel sympati-om om
åtgärd. påkallats dåSedan medling har och under tid pågår, fårmedling

i påbörjatvisten inte lämna varsel eller stridsåtgärd. Be-parterna om en
gränsningarna stridsåtgärderi vidta integäller medling redanrätten att om
har tvistefrågan.mellan i Varsel stridsåtgärd skallägt parternarum om
innehålla tydliga uppgifter berörda organisatoriska enheter och yrkes-om

skadeståndssanktionerad.Bestämmelsen ärgrupper.
sådantI arbete myndighetsutövning får stridsåtgärdänannat som avser

vidtas endast i form lockout, strejk, arbeta övertid ellervägran attav
mertid, utföra tjänsteresa utanför ordinarie arbetstid ellervägran att nyan-
ställningsblockad. såledesDet innebär de begränsningar iatt som anges
LOA beträffande tillåtna stridsåtgärderformen för utsträcks till ävenatt

sådanagälla arbetsuppgifter inte myndighetsutövning. gällerDettaärsom
sympatiåtgärdemellertid inte vid stridsåtgärdvidtas till stöd försom

utanför tillämpningsområdet Stridsåtgärd fårför HA 93. omfattainte
arbetstagare med chefsanställning m.fl. i undantagskretss.k.som anges
enligt bilaga till avtalet.en

Det uttryckligen arbetstagare inte skyldig arbeteutföraäratt attanges
föremål för lockout eller för tillåten strejk jämförligeller därmedärsom

stridsåtgärd ståreller för lovlig blockad. arbetskonfliktenDen utanförsom
skall dock utföra tjänsteåliggandensina vanliga och skyldigär även att
utföra skyddsarbete. Enligt HA-93 gäller skyldigheten utföra skyddsar-att
bete alla arbetstagare, stridsåtgärd.den deltar i Begreppetäven som en

ocksåskyddsarbete definieras i bestämmelsen.
bådaI de statliga huvudavtalen finns särskilt kapitel Statstjänste-ett om

nämnden, har till uppgift behandla samhällsfarliga konflikter.attsom
från årNämnden har enligt avtal åtta1997 ändring i huvudavtalenom

ledamöter, vilka arbetsgivarsidan, arbetstagarsidantre utses treav av av
och två fråga hänskjutsInnan till nämndenparterna gemensamt.av en
skall förhandling mellan i syfte undvika, ellerbegränsaparterna attrum
häva konflikten. uppnås,Vägrar förhandla eller kan enighet intepart att
får hänskjuta till nämnden konflikten samhällsfarlig.pröva ärpart att om

stridsåtgärdEn varslad skall då på nämndensuppskjutas i avvaktan
utlåtande. tvåTiden för uppskov begränsad till eller undantagsvisär tre
veckor. Om nämnden kommer fram till konflikten samhällsfarligäratt
skall den rikta vädjan till undvika, begränsa eller hävapart atten
konflikten.
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huvudavtalKommunala

Även gäller mellanhuvudavtalen KHAi de kommunala parternasom
såvitt SACO-sidan,gällermed undantagområdet finns,det kommunala

samhällsfarliga konflikter.stridsåtgärder ochsärskilda bestämmelser om
arbetalockout, strejk,i formStridsåtgärd får endastvidtas vägran attav

ordinarietjänsteresa utanförutförapå övertid eller mertid, vägran att
påkallats i arbets-medling harnyanställningsblockad. Närarbetstid och

påbörja stridsåtgärd.stridsåtgärd ellerkonflikt får inte varslapart om
tillåtna sympatiåtgärd,vidnämnda dockstridsåtgärderAndra de ärän som

tillämpningsområdet för avtalet.utanförstridsåtgärdvidtas till stöd för
får har för-inte vidtasviss tvistStridsåtgärd i anledning part,av somav

förhandlings-frågan fullgjort sineller inteförhandling isuttit sin tillrätt
medde-skriftligtlämnatförhandling inteskyldighet eller efter motparten

förhandlingenmånader från den dagstridsåtgärden inomlande treom
skyddsarbetearbetsskyldighet ochregleravslutades. finnsDärutöver om

stridsåtgärd.frånundantasbörbestämmelser arbetstagare,samt somom
områdetpå det kommunalakonflikter harsamhällsfarligaFör parterna

stridsåtgärdkannämnden, ärinrättat den s.k. Centrala pröva om ensom
samhällsfarligstridsåtgärdbedömersamhällsfarlig. En part en somsom

undvika, begränsa eller hävasyftepåkalla förhandling medskall först att
arbetsgivarsi-vilkabestår nio ledamöter,stridsåtgärden. Nämnden avav

Omocharbetstagarsidandan tre.parterna gemensamttreutser tre, en
stridsåtgärd, inteskall varsladnämndenfråga hänskjutits tillhar re-som

på utlåtande. Upp-avvaktan nämndenspåbörjats, idan uppskjutashar
finnerveckor. Om nämndentvå undantagsvisellerskjutande kan ske i tre

und-skallhemställastridsåtgärden skall densamhällsfarlig att parterna
stridsåtgärden.vika, eller hävabegränsa

tvångsingripanden2.5 Tillfälliga

ovanligtarbetsmarknaden mycketpåkonflikterLagstiftning för lösa äratt
åren hardrygt 50under detillfälleni Sverige. Endast vid fem senaste

En-i lönerörelsen.förslag till ingreppgått medtill riksdagenregeringen
vid dettill förslagen ochställningtvå gånger riksdagen behövthardast ta

aldrig tillämpas.båda kom lagendessa tillfällen attena av
tjänsteplikt försärskild formårs infördespoliskonfliktVid 1947 aven

kommaantal poliser skulledå fanns risk förpoliser, det attatt ett stort
Lagenanställningsvillkoren.oenighetgrundlämna polistjänsten omav

tillämpas.behövde dock aldrig
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I samband med års1951 sjuksköterskekonflikt föreslog regeringen
riksdagen förslag till lag åtgärdersärskilda föratt anta ett upprätt-attom
hålla sjukvårdande verksamhet. Konflikten löstes emellertid innan riks-
dagen hade fattat beslut förslaget återkallades.och

Inför hotet konflikt mellan redare och sjöbefäl,öppen riskeradeom som
lamslå årsjöfarten 1955, frarnlades förslag till lag skiljedomatt iett om

viss arbetstvist. återkalladesFörslaget efter fredlig lösning kon-en av
flikten.

De offentliga tjänstemännen fick sluta kollektivavtal och tillrätt rättatt
stridsåtgärder årförst 1965. Enligt motiven till reformen prop.1965:60 s
109 innebar de preliminära huvudavtal efter Saltsjö-mönstersom av-
badsavtalet träffats med de offentliga tjänstemännens huvudorganisa--
tioner avsevärda garantier samhällsfarliga konflikter inom det offent-mot
liga tjänstemannaområdet.

I början 1971 bröt det påkonflikt det offentliga tjänsteman-utav en
naornrådet bådeupphov till strejker och lockouter mycketisom storgav
omfattning. Det uppenbart verkningarna kunde bli allvarliga. Riks-attvar
dagen beslutade därför den 12 1971 lag förnyad giltighetmars om en om

vissa kollektivavtal. Genom lagen fick regeringen fullmakt enligt föl-av
jande:

Har i konflikt arbetstagares anställnings- eller arbetsvillkor vidtagitsom
stridsåtgärder hotar väsentliga medborgarintressen, får Konungensom
förordna kollektivavtal, tillämpningägde mellan iatt senast parternasom
konflikten, på skall sådantgiltighet avtal. Förordnandeäga kannytt som

tid högst veckor och gäller längst till den tidpunkt dåavse en nyttav sex
kollektivavtal träffas.

Lagen trädde i kraft omedelbart. lagtextenI förordnande inteattangavs
fick tid efter den 25 april 1971. Med stöd lagen utfärdadeavse av rege-
ringen dag kungörelse trädde i kraft den 13 1971samma en som mars
kl 00.00. Genom kungörelsen förlängdes gällande kollektivavtalsenast
mellan de statliga och kommunala på arbetsgivarsidan och Stats-parterna
tjänstemännens riksförbund SR, SACO och till SACO anslutna organi-
sationer till och med den 23 april 1971 eller den tidigare dådag kol-nytt
lektivavtal träffats. Innan tidsperioden löpte löstes konflikten.ut

I februari 1990 dåvarandelade den socialdemokratiska regeringen fram
åtgärdsprogram med pris- och hyresstopp, lönestopp och kommunaltett

skattestopp. Enligt förslaget till lag allmänt lönestopp skulle det underom
lagens giltighetstid förbjudet högre löner och andraatt ta ersätt-emotvara
ningar i anställningsförhållanden för eller jämförbara arbetsupp-samma
gifter utgick dessförinnan. Förbudet skulle bådeän gälla privat ochsom
offentlig såvälsektor och för den kollektivavtalsreglerade arbetsmark-
naden områdenför där kollektivavtal tillfälligtvis inte gällde eller heltsom
saknades. frånLagen skulle gälla den 8 februari 1990 utgången årtill av
1991.



63Internationella konventionerSOU 1998:141

ifredspliktarbetsmarknadens bli bundnaEnligt förslaget skulle parter av
brötfråga till arbetstagare. Denlöner och andra ersättningar motsomom

skadeståndsskyldig denochskulle kunna blibestämmelsen fredspliktom
till böter.skulle dömaskunnabröt bestämmelserna lönestoppmotsom om

frånfå lönestop-skulle medge undantagpris- och konkurrensverkStatens
särskilda skäl föranledde det.pet om

lagrådet,fråninhämtade yttrandeArbetsmarknadsutskottet AU som
föreslagnalångvarigheten i detuttalade särskilt bakgrunddet,att mot av

kunde komma riktasmöjligt kritikkonfliktförbudet, mycket att motattvar
lagrådets meningEuroparådet Enligtoch ILO.Sverige inomav organ

förhindraförpliktelser dock intekunde Sveriges internationella attanses
den föreslagna lagen genomfördes.

åtgärdspaketet riks-helaavvisadesI enlighet med förslag AU avav
regleringenavgick. Enligt AU innebardagen, varefter regeringen ett

etableradfrån sedan decennierden fria förhandlingsrätt,avsteg varsom
skulleansåg vidare lönestoppetden arbetsmarknaden. AUsvenska att ge

kategorierbyråkratisk vissahantering,upphov till omfattande att aven
regelöverträdel-kringgå lagstiftningenarbetstagare skulle kunna samt att

skadestånd inte till straff.borde leda till ochser

avtalenligt lag och2.6 ämställda lönerJ

med gällandepå skall förenligLönesättningen varje arbetsplats rättvara
beskrivits iharregelverk tidigarejämställdhet mellan könen. Det somom

skallhur löneförhandlingarkapitel syftar till lägga fastdetta närmast att
vilka formella kravstridsåtgärder få förekomma ochtill, vilka skallsom

skiljer sigJämställdhetslagstiftningenskall gälla för kollektivavtalen.som
innehållet i löne-från den berörlagstiftningövrig arbetsrättslig attgenom

detal-uttryckliga ochEG-rätten,avtalen. ställs det, inte minstHär genom
kvinnorskall lika förlönesättningenjerade krav, syftar till att varasom

och män.
utformade. DenkollektivavtalenLagstiftningen betydelse för hurhar är

ellerkollektivavtal lönerfinnsgäller emellertid oberoende det omav om
dedet angelägetupprätthålla legitimitetFör kollektivavtalens är attatt

kan uppfyllas vid lönesätt-sådan rättsliga kravenutformning deattges en
påningen de enskilda arbetsplatserna.

konventioner,internationellabestämmelser iI detta avsnitt redovisas
förför kvinnor ochlika lönEG-rätt och intern svensk lagstiftning mänom

på område refe-rättsfall dettaNågra svenskalika eller likvärdigt arbete.
jämställdhetslag-visar hureftersom Arbetsdomstolens resonemangreras,

redogörelse Kvinno-förstiftningen Slutligen kortskall tolkas. ges en
frågamaktsutredningens i löner.överväganden om
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Internationella konventioner

FN

Sverige har ratificerat antal konventioner sikte förverk-ett tar attsom
liga principen lika lön för kvinnor och Dit hör FN:s universellamän.om
förklaring de mänskliga rättigheterna artikel 23:2 och FN-konventio-om

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter artikel 7 a i.nen om
Den viktigaste FN-konventionen området konventionen avskaf-är om
fande all slags diskriminering kvinnor. Artikel 11 i den konventio-av av

ålägger konventionsstatema med jämställdheten grund säker-attnen som
ställa bl.a. till lika lön för arbete lika värde. I artikeln särskilträtt nämnsav

till lika behandling frågai arbetsvärdering.rätten om

ILO

Inom ILO har Sverige ratificerat följande konventioner på järnställdhets-
området:

konvention nr 100 lika lön för kvinnor och för arbete likamän0 om av
värde,
konvention nr 111 diskriminering anställning och yrkesut-0 om
övning samt
konvention nr 156 jämställdhet mellan manliga och kvinnliga0 om ar-
betstagare.

Av betydelse i detta sammanhang den förstnämndastörst är
konventionen. Genom åtarden sig medlemsländerna främja ochatt trygga
tillämpningen principen lika förlön kvinnor och för arbetemänav om av
lika värde, och åtgärdervidta främja objektivför arbetsvärderingatt att en

konventionens bestämmelser därigenom lättare kan genomföras. Statenom
folkrättsligtär skyldig tillämpningen i fall där harsett att trygga staten ett

direkt eller indirekt inflytande på lönesättningen, sin rollt.ex. genom som
arbetsgivare. På områdenandra där i fria förhandlingar träffarparterna
avtal löner inskränker sig skyldighet till främjastatens attom
tillämpningen likalöneprincipen.av
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Europarådets sociala stadga

Enligt Europarådets åtarsociala stadga artikel 4:3 sig de fördrags-
slutande länderna erkänna manliga och kvinnliga arbetstagares tillrättatt
lika lön för lika och likvärdigt arbete. Vidare finns det i tilläggsproto-ett
koll till från år artikel bestämmelse alla arbets-stadgan 1987 1 atten om

frågor,skall ha till lika möjligheter och lika behandling irätttagare som
yrkesutövning påanställning och diskriminering grund kön.rör utan av

EG-rätt
EG-lagstiftningen jämställdhet omfattande präglat denoch harär na-om
tionella grundläggande föri medlemsländerna. Den bestämmelsenrätten
jämställdhetsarbetet deninom EU artikel 119 i EG-fördraget. Enligtär
bestämmelsen upprätthållaskall varje medlemsstat säkerställa och prin-
cipen lika lön för och kvinnor för lika arbete.mänom

jämställdhetsfrågomaAmsterdamfördraget innebär förstärkning ien av
EG-fördraget. Genom tillägg i artikel 2 förs jämställdhet inett ettsom
grundläggande mål för gemenskapen. Jämställdhetsperspektivet skall
vidare, enligt tillägg artikeli beaktas och främjas i allaett gemen-
skapens aktiviteter. Vidare ordalydelsen artikel EG-dom-ändras i 119.

såstolen har sedan länge tillämpat artikeln till lika lön gäller interättatt
bara vid lika ocksåarbete vid arbete lika värde. skallDettaävenutan av nu
komma till uttryck markeringi fördragstexten. Det innebär politisk aven
frågans någonvikt, det kommer inte innebära förändring i denattmen
praktiska tillämpningen.

rådet,En bestämmelse i innebär kvalificeradartikel 119.3 medattny
majoritet, åtgärderskall besluta för säkerställa principen likaatt omom
möjligheter frågor,och lika behandling i anställning och yrke,rörsom
inklusive arbete. Härigenomprincipen lika lön för lika eller likvärdigtom
skapas specifik rättslig jämställdheten mellan kvinnorgrund för ökaatten

påoch arbetsmarknaden både gäller arbete och lön. Slutligendetmän när
förs det i artikel syftar till klargöra119.4 in formulering attattsomen
likabehandlingsprincipen någotinte hinder för medlemsstaternautgör att
använda försig positiv särbehandling underrepresenterat kön attav av
åstadkomma jämställdhet i praktiken på arbetsmarknaden.
År rådet mål1997 direktivet bevisbörda vid köns-97/80/EGantog om om
diskriminering. Direktivet kodifiering EG-domstolens praxisinnebär aven

fråga könsdiskrimineringsmåli bevisbördans läggsplacering. det iNärom
fram fakta direktanledning det har förekommit elleratt anta attsom ger
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indirekt diskriminering, det direktivet åliggaskall enligt svaranden att
bevisa någotinte hardet förekommit brott principen likabe-att mot om
handling.

Artikel 119 har direkt effekt och kan därmed grunda rättigheter och
skyldigheter för enskilda. Det innebär arbetstagare inom kanEU väckaatt
talan i nationell åberopa artikelndomstol och sin arbetsgivare. I fallmot
då råderdet skalltvekan hur EG-rätten tolkas skall domstolen,om som
redovisats frånunder 2.1, inhämta förhandsavgörande EG-domstolenett
angående målet sådanatolkningen innan slutligt Genomavgörs.
avgöranden har utvecklat innebördenEG-domstolen likalönsprincipen.av
Det ocksåhar skett EG-kommissionen har väckt talanatt motgenom
medlemsstater i EG-domstolen och gjort gällande har brutitatt staterna

artikel Både119. Storbritannien och Danmark har det eftersättet,mot
domar under bättre1980-talet, tvingats sina lagregler tillatt anpassa
innehållet i artikeln.

Genom förhandsavgörande har EG-domstolen slagit fast artikel 119att
omfattar inte bara direkt indirekt diskriminering. Indirekt dis-ävenutan
kriminering föreligger skenbart könsneutral ellerbestämmelse,när etten
skenbart könsneutralt kriterium eller förfaringssätt, i praktiken missgynnar

förhållandekön i till kön. Begreppetett ett annatpersoner av personer av
lön har givits förhållandevis vid definition. Kravet lika lön kanen
enligt domstolen bara uppfyllas höjning lönen.den lägregenom en av
Artikel 119 bara tillämplig vid jämförelse mellan arbetstagare hosär sam-

arbetsgivare. Den har gälla de jämförs har varitäven näransettsma som
anställda under olika tidsperioder, jämförelse med helt hypote-enmen en
tisk arbetstagare har inte godtagits domstolen.av

Särskilt intressanta för utredningen de rörande indirektavgörandenär
diskriminering, varigenom arbetstagare har jämförts med andragrupper av

Så lönefömiånhar för deltidsanställd flerakvinnat.ex.grupper. en en
gånger jämförts med förmånmotsvarande för heltidsarbetandeen man.
Bedömningen har gjorts bakgrund flertalet deltidsarbetande ärmot attav
kvinnor medan flertalet heltidsarbetande är män.

Danfoss-målet C-109/88, 1989 3199 handladeECR, atts. om en
statistisk påundersökning arbetsplatsen hade visat kvinnorna iatt ge-

förstånomsnitt tjänade mindre och det inte gick hurän männen att att
kriterierna i arbetsvärderingssystem hade Sedan domstolenanvänts.ett
hade konstaterat gåttbevisbördan arbetsgivaren hade denneöveratt att
visa det förelåg objektiva skäl löneskill-samband med kön föratt utan
naden. Arbetsgivaren invände till försvar de lönepå-sitt individuellaatt
slag, orsakade skillnaderna, utgångspunkthade bestämts med i kol-som
lektivavtalsbestämmelser flexibilitet, utbildningstid ochattsom angav
anställningstid skulle prernieras. Enligt EG-domstolen inte dettaräckte

förklaring. Eftersom kriterierna typiskt rnissgynnade kvinnorsom var
arbetsgivaren visa kriterierna förhade reell betydelsetvungen att att
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ansågsutförandet det gällde anställningstid dettaarbetsuppgifterna. Närav
rnissgynnades.dock sakligt kvinnor typiskt Ar-även settvara om

betsgivaren försvara tillämpningen arbetsvärde-behövde därför bara av
ringssystemet såvitt utbildningstid.gällde flexibilitet och

Nirnz-målet 297 modifierade domstolenI C-184/99, 1991 ECR s.
anställningstid och krävdedet beskrivna kriteriet ävensynsättet attnyss

förhållande till arbetsuppgiften.det skulle motiveras sakligt i
målet 5535ECR prövade EG-d0m-l Enderby C-127/92, 1993 I s.

förelågstolen arbetsgivare betaladekönsdiskriminering när en en yr-om
kesgrupp, lägre löner de gälldehelt bestod kvinnor, ännästan somsom av

nivå.för på förkla-dominerade yrkesgrupper Domstolenmanligt samma
rade den diskriminerad har bevisbördan idet i princip är äratt somsom
målet, gåsituationer kan arbetsgiva-bevisbördan i vissa överattmen

tvåförhållandet lika hade lagtsDet lönerna för arbeten värdeattren. av
mellanfast i kollektivavtalsförhandlingar, förts partersom samma men

åtskildahelt från enligt domstolen, inte för styrkavarandra räckte, attatt
någon artikel Om arbetsgivaren kundedet inte skett överträdelse 119.av

förlita på förekommit inom kollek-sig diskriminering inte föratt ramen
tivavtalsförhandlingarna, kunnaför sig skulle arbetsgivare lätttagna envar
kringgå bedriva avtalsförhand-principen lika lön att separatagenomom

på pålingar. målet brist arbetssökande tillI pekade arbetsgivaren ettatt
Påarbete betalade högre lön. det svarade EG-kunde arbetsgivarengöra att

hjälpdomstolen nationella domstolen, nödvändigt meddenatt om av
i vilken utsträckning detproportionalitetsprincipen fick ochavgöra om

ekonomiskt motiv löneskillnadersakligt godtagbart förärargumenetet ett
mellan två vilka det utförs enbartarbeten lika värde, nästan avav av ena
kvinnor framför alltoch det andra män.av

målet 1995 gjordel Copenhagen C-400/93, ECR 1275Royal s.
domstolen kollektivavtal rättslägetuttalande betydelsen görett somom av

Enderbymålet.kunde förefalla efterosäkert vad detänmera
artikel i direktivetEn uttolkning och precisering 119 görsnärmare av

ochlika lön för kvinnor75/ 117/EG tillämpningen principenav omom
åtgärder förbl.a. vidtaEnligt det direktivet skall medlemsstaternamän. att

individuella anställningsavtalsäkerställa i kollektivavtal,bestämmelseratt
ogiltigförklaras eller ändras. I direktivet betonasskall kunna attm.m.

måsteförarbetsvärderingssystem används bestämma lön,att varasom
så,på både och och utformadebaserade kriterier för kvinnor mänsamma

påde all diskriminering grund kön.utesluteratt av
har EG-Vid uttolkning direktivets regel arbetsvärderingssystemomav

domstolen bl.a. uttalat
på vidsärbehandling grund köndet förbjudenäratt av om man,0

särskiltsärskilt ansträngande ellerbestämmande arbete ärettav om
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håller sig till värden vad den genomsnittligatungt, motsom svarar
arbetstagaren visst kön förmårett samtav

arbetsvärderingssystem, för inte könsdiskriminerande, iatt att0 vara
princip innehållaskall faktorer bådaarbetstagare könen är sär-som av
skilt ägnade uppfylla.att

Jämställdhetslagen

Enligt 2 kap 16 § regeringsformen får lag eller föreskrift inteen en annan
innebära missgynnande på grund kön. regleringEn gällernärmareav som
kvinnors och lika i arbetslivet finns i jämställdhetslagen. Denmäns rätt nu
gällande lagen 1991:433 trädde krafti den 1 januari 1992.

Enligt jämställdhetslagen skall arbetsgivare och arbetstagare samverka
för jämställdhet i uppnås.arbetslivet skall skall särskiltDe verka föratt att
utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor
mellan kvinnor och utför arbete betrakta likvär-män, är attsom som som
digt §. åtgärder2 Under rubriken Aktiva i lagen vad arbetsgivareanges

skyldiga inom målinriktatför syfteär arbete medgöraatt ett attramen
aktivt främja jämställdheten Därpå3-12 §§. följer bestämmelser om
förbud könsdiskriminering 15-21 §§.mot

Lagens definition på otillåten könsdiskriminering någon rnissgyn-är att
sådanaunder omständigheter missgynnandet har direkt elleratt ettnas

indirekt samband med den missgynnades könstillhörighet. Lagen förbjuder
könsdiskriminering i vissa fall. Ett förbud sikte diskriminerandetarsom
anställningsvillkor finns i 18 § jämställdhetslagen. Enligt den bestämmel-

otillåtenskall könsdiskriminering föreligga, arbetsgivarenärsen anses en
tillämpar lägre lön eller anställningsvillkor för arbetsta-sämreannars en

dem arbetsgivaren tillämpar för arbetstagare kön,än motsattgare som av
de utför arbete betrakta lika eller likvärdigt.när är attsom som

svårtNär det gäller diskriminering ellerdet ofta omöjligt bevisaär att att
kränkning har därför utformadBestämmelsen s.k.ägt ären rum. som en

presumtionsregel. Vid prövning arbetsgivare har brutit moten om enav
18§ det först jämförelse mellan arbetsuppgifter, utförsgörs en som av
käranden och arbetsuppgifter, utförs eller flera andrasom av en
arbetstagare hos arbetsgivaren. Jämförelsen kan bara mellangöras
enskilda individer, kanolika kön. Den inte generellt sikteär tasom av
kvinnor och anställda. måsteolika Jämförelsen alltidmän som grupper av

hos målet.den arbetsgivare isvarandegöras ärsom
Om jämförelsen visar arbetstagarna utför arbete, betraktaäratt attsom

lika eller likvärdigt och arbetsgivaren tillämpar villkor försämreattsom
den eller de arbetstagare, målethar väckt talan i för arbetstagareänsom av
det andra könet jämförelsepersonerna, föreligger otillåtenpresumtion för
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övergår då arbetsgivaren. FörBevisbördankönsdiskriminering. att
ellerskillnaden i lönantingenmålet måste bevisavinna arbetsgivaren att

sakliga förutsätt-på i arbetstagarnasskillnaderanställningsvillkor beror
indirekt,direkt ellerfall inte, sigeller den iningar för arbetet vartatt vare

könstillhörighet.med arbetstagarenshar samband
ogiltigt iavtaljämställdhetslagenbestämmelse iEnligt särskild är etten

sådan könsdiskriminering,mån eller medger ärden det föreskriver som
ogiltigförklaringmöjlighet tillotillåten finns detenligt Vidarelagen. enav

därigenomfall arbetstagareför deteller rättshandlingbestämmelse enen
arbetsgivare,otillåtet Enarbetsgivarehar diskriminerats sin sätt.ettav

be-lagenskönsdiskriminering i stridskyldig tillgjort sighar motsom
både förlustskadestånd arbetstagaren för dentillstämmelser, skall betala

hardiskrimineringenkränkningoch för denhar uppkommit somsom
inneburit.

uppgiftJämO, har tillJämställdhetsombudsmannenDet attär som
medan arbetsmarknadensefterlevs,hur lagentillsyn parteröverutöva

medjämställdhetsavtal, skall träffasefterlevnaden deför somavsvarar
diskrimineringstvister. Föri domstol ilagen. kan väcka talanstöd JämOav

fackligahand dendet i förstaorganiserad arbetstagarefackligt ären
Är oorganiserad kanfår arbetstagarenföra talan.organisationen, som

kanenskild arbetstagarebegär det. Enföra arbetstagarenJämO talan om
sin arbetsgivare.könsdiskrimineringockså talanväcka motom

Två rättsfall

belystsfråga lönesättningen harpå iställs arbetsgivareDe krav avomsom
fallettvå det förstaredovisas här. Inågra vilkaArbetsdomstolen i fall av

tvåmellanlättfattlig jämförelsefråga ganskadetär personer somom en
utövade yrke.samma

järnfö-gjordesKumla kommunJämOdomen 1995 158I AD ennr
gjordeJämOförvaltningsekonom.manligkvinnlig ochrelse mellan enen

förhållandetoch detlikvärdigt arbetelika ellergällande de hade attattatt
betraktaden manligalägre lönkvinnliga ekonomen hadeden än attvar

arbetsvärderingnågon systematiskfanns intekönsdiskriminering. Detsom
utifrån redogö-bedömningsinutgå från. Arbetsdomstolen gjordeatt en
generella kriteriertill vissaanslutningsakomständigheter irelse för valda

kunskap ochnämligenjämställdhetslagen,tilli förarbetenaangettssom
arbetsför-ansträngning,förmåga arbetsinsatsfärdigheter, samtansvar

målet detutredningen ihållanden. Arbetsdomstolen visadeEnligt att
manliga.denekonomenpå kvinnligaställdes lika höga krav den som

fråga likvär-detansåg det visatArbetsdomstolen därför attatt omvarvar
digt arbete.
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låg påDet kommunen frågabevisa det inte könsdiskri-att attnu var om
minering. Kommunen såargumenterade i första hand marknadssitua-att
tionen, både vid anställningstidpunkten för den manliga ekonomen och vid
den tid prövningen måleti gällde, motiverade fåtthan hade högreattsom
lön. Arbetsdomstolen fann det inte visat det förhöll påsig det sättet.att
Därefter gjorde kommunen gällande den manliga hadeekonomenatt
personliga kvalifikationer, utgjorde skäl för löneskillnaden. Enligtsom
Arbetsdomstolen någonvisade utredningen inte heller skillnad mellan

kvinnanoch i detta Otillåten ansågsavseende. könsdiskrimineringmannen
därför föreligga.

Det andra fallet komplicerat eftersom det innefattar jämförelserär mera
mellan arbetstagare med olika yrken, för vilka arbetsgivaren skall be-

lönen med tillämpning olika kollektivavtal.stämma av
ÖrebrodomenI AD 1996 läns41 JämO Landsting förde JämOnr

talan för barnmorskan Kia Wetterberg gjorde landstingetoch gällande att
tillämpade lägre lön tvåför henne för manliga klinikingenjörer,än trots att
hon utförde arbete, kunde betraktas likvärdigt deras arbete.medsom som
Till stöd för åberopadearbetena likvärdiga JämO arbetsvär-att var en
dering för de arbetstagarnas arbete. I sina domskäl gjordes. 301tre
Arbetsdomstolen följande målet:reflektioner kring omständigheterna i

Mellan barnmorskans och klinikingenjöremas arbeten före-
ligger uppenbara, olikheter och arbetena kan knappast istora
något avseende betecknas lika. måletDe i aktuellatresom
arbetstagarnas löner bestämda i kollektivavtal. lönerDessaär
måste återspegla vad allmänt gäller enligt kollek-antas som
tivavtal för barnmorskor och klinikingenjörer. JämO:s yr-
kande ogiltigförklaring kollektivavtalet visser-om av avser
ligen endast del det kollektivavtal mellan landstingeten av
och SHSTF i vilken Kia Wetterbergs lön bestämts. Uppen-
barligen dock lämOzs inställning bifall till talan iär att ett
detta mål få ocksåbör verkningar i andra tvister. Den yttersta
konsekvensen skulle med .lämOzs inställning kunna bli att

sjukvårdshuvudmänsamtliga ha otillåtet lö-sättettanses
nediskriminerat barnmorskorsamtliga och eventuellt även

vårdpersonal antal lokalaoch kollektivavtalatt ett stortannan
skulle komma förklaras ogiltiga.att

Enligt Arbetsdomstolen fanns det anledning särskilt till vilken bety-att se
delse kollektivavtalen bör tillmätas i detta sammanhang. Domstolen uppe-
höll sig bl.a. vid påpekaderättssäkerhetsaspekten 306 och följande:s

En arbetsgivare påslutit kollektivavtal kan grundettsom av
lönediskrimineringsreglema i besvärlig valsitua-försättas en
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ochtillämpa kollektivavtaletkan väljation. Arbetsgivaren att
skadestånd otillåten lö-då angående förtalanriskera att

sådan kan väckasväcks. talannediskriminering En t.0.m. av
arbetsgivaren i ställetkollektivavtalet. Väljeri attmotparten

från vadavvikernågon lönbetala arbetstagare somen som
fallarbetsgivaren vissakollektivavtalet kan iföreskrivits i

skadestånd förkollektivavtalsmotparten kräverriskera att
kollektivavtalsbrott.

förmåtthade visaJämO inteArbetsdomstolen till slutsatsenkom attatt
klinikingenjöremas. DomstolenmedlikvärdigtKia Wetterbergs arbete var

måste kravrättssäkerhetsskäl, ställasframhöll det, inte minst storaatt av
lönediskrimineringsmål, detdärpå åberopas iarbetsvärdering etten som

värderingen avvikerlikvärdiga och dengällande vissa arbetengörs äratt
kollektivavtaletskommer till uttryck ifrån bestämmelser,de generella som

heltde jämförda arbetenagäller särskiltlönebestämmelser. Det när är av
åberopats målet, enligtiarbetsvärdering, hadeolika slag. Den gavsom
på arbetsbeskriv-något underlag för de grundvaldomstolen inte säkert av

ningarna gjorda värderingarna.
på i huvudsakarbetsvärdering har JämO 1997Med stöd sammaen nyav

Örebroräkningväckt talan för Kia Wetterbergsgrunder tidigare motsom
tidsperiod.under Detangående diskrimineringläns landsting en senare

juliiföremål prövning i Arbetsdomstolen,målet för närvarande förär som
Fråganfrån till EG-EG-domstolen.1998 begärt förhandsbeskedhar

arbetstidför obekvämersättningdomstolen gäller EG-rätten kräver attom
ingå lönejärnförelse.i underlag förarbetstidsförkortning skalloch värde av

påfå från EG-domstolenmånaderDet vanligen 18 atttar ensvarca
begäran förhandsavgörande.om

Stock-två mål talan för barnmorskorväcktJämO har i ytterligare mot
förekommit.harpåstått lönediskrimineringholms läns landsting och att

givitEG-domstolen harbåda mål förränDessa torde inte kunna avgöras
målet.nämndaförhandsbesked i det nyss

Utredningar

Pågående utredning

med uppdragsärskild utredareI juli 1998 tillsattes över-göraatt enen
lagänd-förslag tilljämställdhetslagen och lämnavissa delarsyn av av

skall1998:60. Utredarenanledning till dir.ringar översynensom ger
det,jämställdhetslagens regler ocholika analysera övervägasätt om
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bl.a. bakgrund EG-rätten och utveckling,dess behövermot görasav
lagändringar. Uppdraget skall redovisas den 1 september 1999.senast

Kvinnomaktsutredningen

årDen 1994 tillsatta Kvinnomaktsutredningen har lagt fram förslag, som
har med lönebildning förslagen harEtt dessutom direktgöra.att av sam-
band med den här utredningen.

Kvinnomaktsutredningen hade till uppgift kartlägga och analyseraatt
fördelningen ekonomisk makt och ekonomiska mellan kvinnorav resurser
och och lade i januari 1998 fram betänkandet SOUmän 1998:6, Ty makten

din detMyten rationella arbetslivet detär och jämställda Sverige.om
Till betänkandet hör volymer med forskningsrapporter inomtretton om-
rådet. l betänkandet föreslås regeringen initiativ till uppbyggandetatt tar

skall verka för genomtänkt, köns-ett partsgemensamtav organ, som en
neutral lokal lönesättning. Det uppgift skallpartsgemensamma organets

samla in och sprida kunskap metoder för objektivt värderaatt attvara om
de krav olika arbetsuppgifter ställer hitta tekniker för identifi-samt attsom

omedvetna värderingar, såsom könsstereotyper i lönesättningen.era
föreslåsVidare jämställhetslagen såförtydligas kvinnors ochatt att

löner skall befattningstyper,kunna jämföras mellanmäns olika fackligaatt
företrädare fåskall del de löneuppgifter behövs för deträtt taatt av som
lokala kartläggningsarbetet arbetsgivaren årligavid den kartlägg-samt att
ningen redovisar åtgärdavad har gjort för löneskillnaderattman som
upptäckts vid föregående års kartläggning.

I Kvinnomaktsutredningens betänkande föreslås vidare det den häratt av
utredningen föreslagna fårMedlingsinstitutet särskild uppgift be-attsom
vaka löneutvecklingen för kvinnor och lämna regelbundnamän, rapporter
och diskutera metoder för komma omotiverade löneskillnader mellanatt
kvinnor och Med tanke de förändringar pågårmän. stora som
lönebildningens område från kollektivt till frånindividuellt, centralt till-
lokalt det enligt Kvinnomaktsutredningen speciellt angelägetär att-
studera utfallen för kvinnor och justmän nu.
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arbetsrättutveckling,Ekonomisk3

någraiförhandlingssystemoch
länder

ochnågra länderiutvecklingenekonomiskaredovisas denkapiteldettaI
förlikningsverksamhet,löneförhandlingssystem,utformatdessa harhur

tillbakgrundväsentlig över-beskrivningsådan ärEnarbetsrätt somm.m.
ochmedlingsverksarnhetensvenskai denförändringarvägandena om
tillförslagnågra deframgår hurredovisningenlönebildningen. Av av

tillämpatshari Sverige,diskuteratsharlönebildningen,förbättring somav
länder.i andra

mycketarbetsrättoch ärförhandlingssystemGenomgången visar att
histogrundval deutvecklatsharländerna. Destuderadeolika i de av

harutvecklingenekonomiskaland. Denrespektiveierfarenheternariska
genomgåendeEttförändringroll vidavgörandeofta spelat systemen.aven

alltidintedockkris. Detutlösts ärharförändringardrag störreär att av en
förändrats.harförhandlingssystemenmedförtså kriser har attatt

vår omgivningiländereuropeiska nära samtåttabestårUrvalet av
väljavariturvalet harförhuvudprincipEn attUSA.Förenta staterna

deharländer i Europaflestautveckling. Deekonomiskgodländer med en
någon period. Iunderarbetslöshethögdrabbatstvå decenniernasenaste av

påtagligt deförbättratssituationen senasteemellertidharnågra länder
hararbetslöshetenökat ochharsysselsättningenframgåråren, vilket attav

Nederländerna,Finland, Norge,Danmark,hörTill dennaminskat. grupp
Österrike från övriga EuropaundantagIrland. utgörochStorbritannien ett

nivå. Samtligamåttligpålegatharhela tidenarbetslösheten enattgenom
också imedTyskland finnsstuderade.ingår bland deländerdessa sju
ekonomiskadenförbetydelsesärskiltdeteftersomurvalet, är storav

medlandSverige. USAför ärminstoch inte ettutvecklingen i Europa en
vadarbetsmarknadreglerad änmindreväsentligtlönebildning ochlokal en

länderna.kontinentaleuropeiskai devanligtärsom
ekono-ländersundersöktasamtligaöversiktinleds medKapitlet aven

iDettaförhandlingssystem.och presenterasarbetsrättmiska utveckling,
land irespektiveförredovisningutförligföljerDärefter3.1.avsnitt en mer

disposi-följerLänderpresentationemaavsnitten.efterföljandede samma
utveck-ekonomiskadenredovisningsåledes medinledstion och aven
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lingen följt det arbetsrättsliga och avslutningsvis förhand-systemetav
lingssystemet. För varje land redovisas faktaruta under respektiveen
avsnitt.

Underlag för kapitel 3 inhämtat vid besökär i länderna. Utredningen har
bl.a. varit i kontakt med arbetsmarknadens ekonomiska institut ochparter,
medlingsinstitut i de undersökta länderna. Avsnitt 3.10 bygger delvis på en

arbetsmarknadsrådet Rolandrapport Spånt i USA har skrivitsom till
utredningen.

3.1 Allmän översikt

Ekonomisk översikt

Den svenska lönebildningen har inte fungerat väl de decennierna.senaste
Sverige har haft högre löneökningar, högre inflation och lägre tillväxt än
många jämförbara länder. Under 1990-talet har problemen arbetsmark-
naden blivit tydliga med hög arbetslöshet och lägre sysselsättningsgrad än
tidigare. Här översikt den svenska utvecklingen bakgrundges en av mot av
utvecklingen i antal länder, har varit framgångsrikaett detnärsom mer
gäller åstadkomma tillväxt ochatt bekämpa arbetslösheten.att Ut-
vecklingsmönstren i de olika länderna skiljer sig dock åt. Skillnaderna
sammanhänger till del med hur starka effekternastor har kommit bliatt av
de kriser och omvälvningar har inträffat under den beskrivna peri-som
oden. Länderna har dessutom gjort olika val vad gäller inriktning och
tidpunkter för ornläggningar den ekonomiska politiken.av

"Stagflation " under 1970-talet

ekonomiskaDen utvecklingen under 1970-talet instabil. En finansiellvar
följde efter Bretton-Woodsystemets sammanbrott ochoro den första

oljeprischocken år 1973. Den finansiella och chockhöjningenoron av
oljepriset medförde i många länder fenomen, komett nytt underattsom
benämningen "stagflation". innebarDet hög inflation lågoch tillväxtatt
existerade samtidigt.

Löneökningarna blev mycket höga under 1970-talet. Nominella löneök-
ningar på 10 20 år förekom i alla länderprocent USA diagramper utom-
3.1, vilket följdes dålig sysselsättningsutveckling och ökadav en en
arbetslöshet i flertalet länder under andra hälften 1970-talet diagramav
3.2 och 3.3.
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år näringslivetianställd ochLönekostnadsökning3.1Diagram per
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Diagram 3.2 Andelen sysselsatta bland ålderni år15-64personer
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Arbetslöshet3.3Diagram
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ÖsterrikeI Sverige, Norge, och USA förblev dock utvecklingen på
arbetsmarknaden relativt god under andraäven hälften 1970-talet ochav
början 1980-talet. Sverige förde till börja medav expansivatt en mer
ekonomisk politik inkluderande serie mindre devalveringar. Reallö-en
neutvecklingen vid slutet 1970-talet och i början 1980-talet komav attav
bli dämpad i övriga länder,än samtidigt sysselsättningenmer inomsom
den offentliga sektorn expanderade snabbt.

Utvecklingen i den norska ekonomin under de åren25 har tillsenaste
del präglats upptäcktenstor och exploateringen de olje- ochav storaav

till havs. Dennaturgasreservema snabba och stabila sysselsättningstill-
komväxten brytas först efter påtagligadenatt överhettningen denav

norska Österrikeekonomin vid mitten l980-talet. gynnadesav av en
fortsatt snabb produktivitetstillväxt såunder hela 1970-talet.gott som

I USA fördes expansiv ekonomisk politik efter krisen i mittenen av
1970-talet. Arbetslösheten kom ändå påtagligtstiga i börjanatt 1980-av
talet.

Inflationsbekämpning under 1980-talet

I början 1980-talet hade den ekonomiska politiken lagts i USAav ochom
flertalet europeiska länder i inflationsdämpande riktning. Penningpoli-en
tiken stramades samtidigt utbudssidan ekonomin stimu-leradessom av
med olika fonner skattesänkningar och avregleringar. Det Euro-peiskaav
Monetära Systemet EMS med växelkursmekanismen ERM bilda-des
1979 i syfte hålla de inbördes växelkursemaatt stabila. Den politikennya
kom bli framgångsrik i bemärkelsenatt inflationstakten föll tillbaka,att

priserna på oljeproduktertrots att efter den andra oljeprischocken årsteg
1979.

De europeiska länderna kan delas in i medtre grupper gemensamma
drag det gällernär löneutvecklingen. Storbritannien och Irland hade den
högsta löneökningstakten under 1970-talet och de fick båda mycketen
kraftig Ökning arbetslösheten under 1980-talet. De valde emellertidav
olika för hanteravägar de ekonomiska problemen.att Storbritannien valde
omfattande avregleringar och friare växelkurs, medan Irland valdeen
trepartsöverenskommelser och knyta sig hårdare till deatt centraleurope-
iska valutoma. Ibåda fallen har under år löneökningstakten reduce-senare

till nivå,tysk sysselsättningenrats ökat och arbetslösheten fallit.ner
Den Österrikeandra länder består Tyskland, och Nederlän-gruppen av

dema. I dessa länder gick löneökningstakten relativt snabbt underner
Österrikeandra hälften l970-talet. Både och Nederländerna valdeav att

knyta sina Österrikevalutor relativt hårt till D-marken. knöt sin valuta
direkt till D-marken medan Nederländerna deltog i valutakurssamarbetet
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förNederländerna inomår harUnder ramenERM.förinom senareramen
ArbetslöshetenTyskland.medsamarbetesärskiltutvecklat näraERM ett

där-har1980-talet,börjanunderNederländernai mensnabbare avsteg
iarbetslöshetenmedtillsammansochgradbetydande ärfallit iefter nu

halängeklaradeTysklandÖsterrike atti Europa. enlägstabland de
ochåterföreningenmedsambandihararbetslöshet,lågrelativt men

arbetslöshet.stigandefåttEMU noterakonvergensprocessen mot en
harländerdessaInordiska.deländer anpass-tredje ärDen gruppen

från mittensuccessivtgåttlöneökningstakt avlägretillningen meren
skill-betydandeemellertidfinns1990-talet. Detmitten1970-talet till av

löneök-hade de högstaFinlandländerna.nordiskademellannader även
arbetslös-högstatill deocksåkom1970-talet ochunderningstalen upp

ländernordiskaövrigaförevaldeDanmark1990-talet.hetsnivåema under
tidigareoch fickKontinentaleuropamedvalutasamarbete ennärmareett

m.fl.TysklandtillanpassningensnabbaDenlöneökningstakten.nedgång i
1990-underarbetslösheten,ökningkraftigförstinnebarländer menaven

nivå vid inter-lågoch liggerpåtagligtfallitarbetslöshetentalet har en
arbetslöshetenuppgång imindrehaftharjärnförelser. Norgenationella en

löneöknings-ändå fåttharländer,europeiskaandrade flesta nerän men
överhett-dockharoch NorgeDanmarkbådenivå. Itill tysktakten nästan

tid.underuppenbaravaritningstendenser senare
ochskattereforrnergenomfördesländermånga andraimedI likhet

länderdessabedrevSamtidigtFinland.ochNorgeSverige,iavregleringar
lågochprioritethögrearbetslöshetlågdärpolitikekonomisk gavs enen

dettalöneökningstakten korn attoch trotsPris-prioritet.lägreinflation en
ökadeArbetslöshetenländerna.övrigai delångsammare änänavta, om

fortsattesysselsättningslägetochutsträckningbegränsadisamtidigt endast
förbättras.att

tillmånga fallileddemarknadernafinansiellade enAvregleringama av
alltframförI1980-talet.slutetellermittenvidkreditexpansionkraftig av

betydandeuppkomStorbritannienochFinlandSverige, Norge,
övrigaiUtvecklingenföljd.kostnadskrisermedinflationsimpulser som

fortsattelöneökningstakten attnominellabalanserad. Denblevländer mer
Även ochÖsterrike. NederländernaIrland,iochTysklandlåg ivara

snabbadenmedproblemhade1970-taletunder storaDanmark, som
samtidigtlöneutvecklingennominelladenbegränsadesinflationstakten,

god.mycketblevtillväxtenekonomiskadensom

1990-taletunderintegrationEuropeisk

underupplösningöstblocketsochåterföreningentyskamed densambandI
ekono-europeiskadeflerapåfrestningarnaökade1990åren 1989 av-



80 Ekonomisk utveckling, arbetsrätt och förhandlingssystem SOU 1998: 141

miema. I Tyskland ledde återföreningen inledningsvis till kraftig ök-en
ning efterfrågan. För motverka överhettningenav att stramades den tyska
penningpolitiken åt. På grund det samarbetetmonetära i Europa komav
realräntoma stiga påtagligt iatt de flesta västeuropeiska länder. Den
internationella konjunkturen försvagades samtidigt, bl.a. till följd av
åtstramningama i USA i slutet 1980-talet. Bakslaget efter den snabbaav
tillväxten under delen l980-talet blev mångai fall omfattande.senare Iav
Finland förvärrades krisen i hela den tidigare såatt stort viktigasettav
byteshandeln med Sovjetunionen föll bort. I Sverige, i likhet medsom
Finland hade haft god sysselsättningsutveckling och låg arbetslösheten
under hela 1980-talet, sjönk sysselsättningen mycket snabbt och arbetslös-
heten till nivåer, tidigaresteg hade otänkbara.ansettssom

Efter krisema på valutamarknadema 1992 och 1993 och tillbakagången i
den amerikanska ekonomin i början 1990-talet har tillväxten återigenav
tagit fart i flera de länder här studerats diagram 3.4.av Danmark,som
Finland, Norge, Nederländerna, Storbritannien, Irland och USA har sedan
dess haft stabil och utdragen tillväxt, haräven lett tillen påtagligsom en
förbättring sysselsättningen och minskning arbetslösheten.av l Tysk-av
land har emellertid kostnaderna för återföreningen under de årensenaste
kommit få dämpande effekt påatt tillväxten och sysselsättningsutveck-en

Även Österrike,lingen. i ekonomi starkt uppknutenär till den tyska,vars
har Återhämtningensysselsättningsutvecklingen förstagnerat. svensk eko-
nomi har varit relativt långsam. Under det året har dock syssel-senaste
sättningen ökat och arbetslösheten sjunkit, bland omfattandeannat genom
satsningar på utbildning.

Trenden ökad konvergens för de olikamot ländernas löneökningstakt
ned tysk nivå har kommitmot bli framträdandeänatt under 1990-mer
talet. Detta i samband med länderna har inriktat sinatt ekonomiska politik

gradvis förberedamot sigatt för den europeiska unionen EMU.monetära I
och med växelkursema mellanatt EMU-ländema låses definitivt och
penningpolitiken överlämnas till Europeiska Centralbanken ECB den 1
januari 1999 kan förvänta sig kravet på konvergens vadatt gällerman den
nominella lönekostnadsutvecklingen blir starkare.än

Reformer inom socialförsäkrings- och skattesystemen samt
arbetsmarknadspolitiken

såI samtliga utvalda ländergott har betydandesom även förändringar i
socialförsäkrings- och skattesystemen i arbetsmarknadspolitikensamt
genomförts under de decennierna.tre Undersenaste 1970-talet byggdes
socialförsäkringssystemen och skattetrycket ökade i flertaletut europeiska

Ävenländer. omfattande arbetsmarknadspolitiska reformer genomfördes.
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De allt balansproblemen i offentligastörre de finanserna, vid slutet av
1970- och början 1980-talet, bidrog till dessaöversynatt systemav en av
därefter inleddes mångai länder. I Finland, där den utbyggnadenstora av
socialförsäkringssystemen skedde först under l980-talet, och i Sverige
kom socialförsäkringssystemenöversynen och arbetsmarknadspolitikenav
igång först i samband med den djupa ekonomiska krisen i början 1990-av
talet. I Norge, där de offentliga finanserna har varit starka under hela den
aktuella perioden, har endast mindre förändringar genomförts.

Systemen för ersättningen vid arbetslöshet har ändrats i flera länder.
Redan under 1980-talet sänktes ersättningsnivåema i A-kassan i t.ex.
Nederländerna och Storbritannien. I Sverige sänktes ersättningsnivåema i
två i mitten l990-talet. Kvalifikationsreglemaetapper för ersättningav
skärptes samtidigt, vilket redan tidigare hade gjorts i Nederländerna. It.ex.
många länder finns dessutom klart uttalad för ersättningsperi-gränsen
odens längd. Det gäller Tyskland och Nederländerna, där den maxi-t.ex.
mala ersättningsperiodens längd påvarierar beroende ålder åroch antalet
med förvärvsarbete. Så kallade bortre för den inkomstrelateradeparenteser
ersättningen finns i Finland ochäven Norge. I Danmark infördes 1994 en

på år7 vilken 1996gräns sänktes år.till 5
Även omfattande förändringar skattesystemen har genomförts sedanav

början 1980-talet. mångaI länder har marginalskattema sänkts ochav
skattebasen påbreddats liknande skett i USA.sätt I Nederländerna,som
Storbritannien, påIrland och år Danmark, haräven samtidigt detsenare
totala skattetrycket sänkts. I Danmarks fall har dock frånsänkningen skett

mycket nivå.hög Den sänkningen har inträffatstörsta i Nederländerna,en
där delar socialförsäkringssystemet har lyfts frånstora det offentligautav

till på arbetsmarknaden. I USA, Storbritannien, Irlandsystemet parterna
och Nederländerna har olika för s.k. benefitsäven in work införts.system
Syftet med dessa har varit förvärvsarbete lönsamtgörasystem änatt mera
tidigare för i första hand barnfamiljer lågamed inkomster.

Arbetsrättsliga system

Organisationernas ställning på arbetsmarknaden

De arbetsrättsliga i olika länder lättare förstå med känne-systemen är att
dom vissa grundläggande förhållanden det gäller organisationernasnärom
ställning. Det gäller exempelvis hur representativa de bland arbetsgivareär
respektive arbetstagare. En viktig faktor de uppgifter organisatio-ärannan

har i sina respektive länder påoch det vilket påverkardessasättnerna
deras ställning och legitimitet i lönebildningen.
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fackföre-arbetstagarna organiserade iI Sverige 90är procentca av
på arbetstagarsidan lika hög Finland ochningar. Organisationsgraden iär

Öster-medan organisationsgraden iDanmark den i Sverige, Norge,som
Tysklandrike Storbritannien, Nederländerna ochoch Irland ligger lägre. I

baraarbetstagarna organiserade och i USAinte tredjedelär änmer en av
organisationsgraden i Norge ligger lägre15 förklaring tillEn attprocent.

norska fackföreningarna inte administ-i övriga kan deNordenän attvara
Både Danmark och i Finland detarbetslöshetsförsäkringen. i ansesrerar
utgår fackligastatligt finansierade till de arbetslösa via destöd, som

orsakerna till organisationsgraden ökadeorganisationerna, attvara en av
då medan fackföreningarna i exempelvisvid tid arbetslösheten steg,en

Tyskland stället förlorat medlem-Storbritannien, Nederländerna och i har
föri tider arbetslöshet. Den fackliga anslutningen ir-växandemar av

på nivå bådeländska legat under 1980-arbetstagare har i stort sett samma
och 1990-talet.

ÖsterrikePå högst i där med-arbetsgivarsidan organisationsgradenär
Neder-lemskap i arbetsgivarorganisation obligatoriskt. I Tyskland,ären

länderna länderna organisationsgraden hög, medanoch i de nordiska är
den ligger och lägst i Storbritannien. I USA saknas direktalägre i Irland

till europeiska arbetsgivarorganisationer.motsvarigheter
för kollektivavtal undersöktaVid jämförelse täckningsgraden i deen av

väsentligt. Sverige täck-länderna finner den varierar högst I ärattman
Österrike90 Finland och harningsgraden kollektivavtal Iprocent.av ca

alla anställningsvillkor reglerade i kollektivavtal,arbetstagare sinanästan
igäller del arbetstagarnarättsligt bindande. Detsammaär storsom en av

i dessaDanmark, Nederländerna och Tyskland. TäckningsgradenNorge,
nivå med Sveriges. irländska arbets-fyra länder ligger i Av denärmast

regleradehälften ha sina anställningsvillkortorde mindre äntagarna
Storbritannienkollektivavtal. Vad gäller 35är procentca av ar-genom

då det märka dessabetstagarna berörda kollektivavtal, är attattav men
enskildainte bindande tjänar rekommendationer för deär utan snarast som

täcker endastanställningsavtalen. kollektivavtalen bindandeI USA är men
20 arbetstagarna.procent av

något för s.k. allmängiltigförklaringSverige har aldrig haft system av
några län-kollektivavtal. Sådana förekommer i de undersöktaregler av

få verkanderna och kollektivavtalens bestämmelser kan bindandegör att
för alla arbetsgivare inom de yrkesmässiga elleroch arbetstagare geogra-

områden, säkerställafiska har slutits för. Syftet kanavtalen attvarasom
lagstiftningminimivillkor och därmed behovet särskildvissa ersätta av

åstadkomma konkurrensneutralitet mellan företagen.eller att
något,Bland de finns emellertid inte därundersökta länderna systemet

mån kollek-betydandemed allmängiltigförklaring har utbredning. I den
på organisationsgradentivavtalens täckningsgrad hög, beror det ärär att
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hög, antingen arbetsgivar- påeller arbetstagarsidan. I Tyskland anses
det normalt inte samhälleligt intresse kollektivavtal allmängil-ett attvara
tigförklaras och utsträcks giltigheten efter särskild prövning endastnumera
för obetydlig del kollektivavtalen. NederländernaI har mellan 5 ochen av
10 arbetstagarna sina anställningsvillkor reglerade i kollek-procent av
tivavtal på grund allmängiltigförklaring. I Finland vissa kollektivav-ärav
tal allmängiltiga enligt lag. Norge införde 1993 lag möjliggören som
allmängiltigförklaring kollektivavtal i syfte motverka s.k. socialattav
dumping. I Irland förekommer allmängiltigförklaring i begränsad utsträck-
ning. företeelseEn speciell för Irland det finnsär är att partssamman-som

kommittéer rådoch Joint Industrial Committeessatta och IndustrialJoint
Councils, bestämmer minirnilöner och anställningsvillkor inomsom
främst vissa hantverksyrken och hemmamarknadsinriktade branscher.
Dessa löner och villkor bindande för oorganiseradeär även arbetsgivare

Österrikeoch arbetstagare. Danmark, Storbritannien och saknar försystem
allmängiltigförklaring.

någotInte i de undersökta länderna fungerar med kollek-systemetav
tivavtal, i Sverige, så arbetstagarnas lagstadgade till inflytanderättattsom
på arbetsplatsen beroende det föreliggerär kollektivavtal. Närattav
fackliga organisationer i Sverige vill sluta kollektivavtal, handlar det
således inte bara uppnå vissa anställningsvillkor för medlemmarnaattom

kollektivavtal också förutsättning för deutan är svenska lagreglemaatten
partssamverkan skall bli tillämpliga i förhållande till arbetsgivarna. Iom

flertalet länder utredningen har undersökt finns det dock motsvarig-som
heter till de bestämmelser i MBL, handlar påpartssamverkansom om
arbetsplatserna, och till de svenska bestämmelserna styrelserepresen-om
tation. Det finns också någon form regler, motsvarande de finns iav som
den svenska förtroendemannalagen, till skydd för har tillpersoner, som
uppgift arbetstagarna vid kontakter med arbetsgivaren.att representera
Bestämmelserna dock annorlunda utformade.är

Mest detaljreglerad i lag den samverkan, någonär formellutansom
koppling till fackliga organisationer förekommer företagsråden igenom

Österrike. ÖsterrikeNederländerna, Tyskland och I Tyskland och är
praktiskt varje arbetsplats berörd infonnations- samråds-ochtaget ettav

gäller företagets löpande verksamhet ochsystem eventuella föränd-som
ringar i denna. I Nederländerna gäller detsamma för alla arbetsplatser med

35 anställda. Norge och Finlandän har lagar påminner MBL,mer som om
Ävende medför inte långtgåendelika rättigheter. i Danmark före-men

kommer samverkan, den regleras inte i lag i avtal mellan LO ochutanmen
Dansk Arbejdsgiverforening. I Storbritannien förekommer arbetstagarin-
flytande samrådskommittéer med bådeför arbetsta-representantergenom

och företagsledningen, det inte obligatorisktär förängarna annatmen
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arbetstagarinflytandeförekommerstatligt Irland och USAägda företag. I
på vissa företag.endast frivillig basis inom

finns inte iförtroendemannalagenNågon svenskalag motsvarande den
emellertid bestäm-Finland finnsnågot de övriga nordiska länderna. Iav

tillhanda-skyldigarbetsgivarenmelser i lagstiftning är attattomannan
arbetsförhållanden fack-frågor ochhålla för behandlinglokaler attomav

ochkompensationekonomiskviss tillliga förtroendemän skall ha etträtt
gående reglerkollektivavtal finns längreförstärkt anställningsskydd. I om

Även iarbetsuppgifterna.förändringtill ledighet och skyddrätt mot av
Storbritan-kollektivavtal. Isådana regler iDanmark finns detoch Norge

sålagstiftningsvägen,ställningförtroendemänsnien regleras fackliga att
förförhandlingstid ochförledighetde har viss till betaldrätt t.ex.en

lagstadgat skyddsaknasIrland och USAi facklig utbildning. Ideltagande
företagsråden Nederländerna,iiförtroendemän. Ledamöternaför fackliga

Österrike på arbetstid och harbetaldsina sysslorTyskland och sköter
arbetstagare.andraväsentligt bättre anställningsskydd än

arbets-någon lagreglerformDanmark, och Finland harNorge attomav
ocksåSådana gäller ilagarstyrelserepresentation.tillskall ha rätttagare

Österrike. varige-särskiltfinnsTyskland Nederländernaoch I systernett
anseddaoberoende, socialtföretagsråden nominerabland kanannatnom

Storbritannien ochbolag. Iförtill ledamöter i styrelsen storapersoner
Irland förekom-styrelserepresentation och isaknas lagregleringUSA om

ägda företagen.det endast för de statligtmer .
socialadenintegrationen och införandetGenom den europeiska av

Europanivå stärkt legitimitet. Dettapå givitsdialogen i EU har parterna en
fackligade nationellaställning förhar i sin inneburit starkaretur orga-en

harregleringsinstrumentbetydelsenisationerna. Kollektivavtalets som
från fackligainitiativ detillkommit efterEG-direktiv harframhävts. Flera

organisationerna.

medlingKollektivavtallsförhandlingar och

skade-så harutformadSverige förhandlingsrättenI motpartenär att en
fackligainnebär deförhandla. Detståndssanktionerad skyldighet attatt

stridsåtgärder vid för-tillgripainte behöverorganisationerna i Sverige
förekommerbestämmelsentill denNågon motsvarighethandlingsvägran.

Även arbetsgivare underkani USAnågot länderna.inte i de undersöktaav
dåkanenligt lag. Deförhandlingsskyldigavissa förutsättningar vara

förhandlingsskyldighet,fullgöra sinåläggas myndighetstatlig attav en
isanktion kan inte kommaliknandenågot skadestånd eller annanmen

fråga.
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Liksom i Sverige kollektivavtalenär i de undersökta länderna rättsligt
bindande och leder till fredsplikt. Ett undantag Storbritannien, därär
kollektivavtalen blir bindande för arbetsgivare och arbetstagare först efter

uttrycklig hänvisning i det individuella anställningsavtalet och dären
fredsplikt normalt inte gäller under avtalets giltighetsperiod. Till skillnad
från vad gäller i övriga länder skiljer i Storbritannien intesom man
intressetvister och rättstvister, vilket stridsåtgärder kan förekommagör att

tvistarnär tolkningenparter avtal. Detsamma gäller i Irland ochettom av
USA. Ett sådant system-ställer särskilda påkrav konfliktlösning.

I Danmark, Norge och Finland finns det, till skillnad från i Sverige, fast
anställda förlikningsmän, skall följa förhållandena i avtalsrörelsensom
och har ingriparätt det föreligger risk förnär konflikt påatt arbets-som
marknaden. Ingen dem har dock för gripa in självmant. I ställetattav vana
har utvecklats så förlikningsmannensystemen någontillsatt väntar av par-

båda,eller kontakt och berterna, hjälp med förhandlingarna.tar om
Svenska förlikningsmän har inga formella befogenheter utnyttja i sinatt

medlingsverksamhet, bortsett från möjligheten begära vitesföreläg-att
gande hos Arbetsdomstolen vid förhandlingsvägran. Av de förlik-tre
ningsmännen i övriga Norden har den finske Riksförlikningsmannen de

formella befogenhetema.svagaste
Den danska förlikningsmannen har speciell roll den möjligheten genom

till sarmnanläggning finns i Danmark. Avtalsförhandlingama starktärsom
koordinerade .och vanligen på vårenäger år. Avtalsperi-vartannatrum
odema löper den l eller den 1 april och förhandlingarnaut skermars
enligt i förväg fastställd körplan.en

Sammanläggningen innebär förlikningsmannen lägger fram med-att
lingsbud täcker flera områden, och skall eller förkastas försom antassom
alla områdena på gång. De avtalsslutande kommer oftaparterna över-en

deras preliminära avtal ingåskallatt i det blir förlik-ens om som senare
ningsmannens samlade medlingsbud. Normalt sker omröstning bland
fackföreningarnas medlemmar innan avtal slutligt beslutenett antas, men
kan lika väl i representativa församlingar. Medlemmarnatas i de fackföre-
ningar, har gjort kan i allmänhet förväntas till medlar-röstasom upp,
budet.

Beslutsreglema reglerade i lag.är För medlingsförslag skallatt ett
förkastas krävs flertalet dem deltagit haratt nej. Samtidigtröstatav som

hänsyn till hur mångatas destor totalt röstberättigade, harsettav som
deltagit i omröstningen. Om mindre 40än de röstberättigadeprocent av
har deltagit krävs minst 25 de röstberättigade haratt nejprocent röstatav
till medlingsbudet. Annars budet Om medlarbudetantaget. antas,anses
råder det därefter fredsplikt på arbetsmarknaden i Danmark under avtals-
perioden. Våren 1998 inträffade det ovanliga medlingsförslagatt ett
förkastades det till del baserades påtrots avtalatt preliminärtstor som
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förhandlingsledningama för de avtalsslutandehade antagits parterna,av
lagstiftningföljdes ingripande ochvarpå storkonflikt vilkenbröt ut, aven

från statsmaktemas sida.
central roll i avtalsrörelsen.har RiksförlikningsmannenI Norge en

tvååriga mellanförhandling eftermedAvtalsperiodema i allmänhetär ett
våren. centralaår under En del delöper i regeloch avtalen storut av

Från arbetsgi-Riksförlikningsmannen.hoslöneförhandlingar-na avslutas
i förvägförhandlingarna skall ske i vissvarsidan verkar för att enman

medverkar i regelriksförlikningsmannenplanerad ordning. nuvarandeDen
enligt bety-löneökningar vad gällerinte till avtal, högre än somsom ger

leder tillOm medlingen intedelsefulla, tidigare uppgjorda, avtal. att
medlingsbud. ParternaRiksförlikningsmannenlägger ärettparterna enas,

ytterli-från införstådda med det inte kommer läggasredan början attatt
strid Imåste beredda budet intebud och de antas.att taatt omgare vara

påminner detsammanläggningbestämmelsernorsk lag finns som omom
dendet dock endast inom1980-taletdanska Sedan början ärsystemet. av

i praktiken.bestämmelser tillämpasoffentliga sektorn, dessasom
i övriga nordiskabetydelse deFinland har medlingen inte likaI stor som

ingårofta imed löneavtalenländerna. Sannolikt hänger detta attsamman
också involveraruppgörelser,nationella inkomstpolitiska stortettsom
ekonomiska utvecklingen.ämnesområden betydelse för denantal andra av

löneut-ingåtts den avtalsmässigauppgörelse harNär inkomstpolitisk ären
i de kommande uppgörelsemavecklingen fastlagd och följsi detalj som

förmås iinte kansker branschvis. Endast det finns attparter enassomom
nationellinkomstpolitiska uppgörelsema, ellersamband med de om en

och medlar.träder Riksförlikningsmannen inlöneuppgörelse inte blir av,
möjligheteroch Finland har vissaFörlikningsmännen Danmark, Norgei

Riksförlikningsmannen harkonfliktåtgärder. finskeuppskjuta Denatt
Arbetsministeriet förmåste sig tillsådan vändaingen självständig rätt utan

allmäntkonflikten kan skadabeslut fattas. förutsätterskall Det attatt
respit, innanfår i allmänhet 14 dagarsOm beslut fattasintresse. parten

konfliktåtgär-varsladestridsåtgärder. Danmark kankan vidta Imotparten
tvåfår omfatta högsttvå omgångar, ochder skjutas i som var enupp

medföraomgången konflikten kanveckor. förutsätterDen andra att sam-
någonomgången fyllerförsta allshällsfara. tveksamt denDet omanses

eftersom den tillämpasfå konflikten löst,funktion för möjligheterna att
konfliktförbjudaRiksförlikningsmannenregelmässigt. I Norge kan en

skadamedföraavslutats, konflikten kanfram till dess medlingen har om
med-dock krävakanför allmänna intressen. Efter tio dagar attparten

medlingen avslutassådant framställs skalllingen avslutas. Om kravett
konfliktförbudet upphör gälla.fyra dagar varvid attsenare,

förBåde statliga myndigheteri Storbritannien, Irland och USA finns
medlingsinstituten inågotmedling fler anställda vidmed väsentligt än av
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Ävende nordiska länderna. inför medlaren bygger förfarandet dock helt på
frivilliga medverkan. Medlama har inga formellaparternas befogenheter

ingripa i förhandlingarna och lägger inte heller någraatt bud. Verksamhe-
syftar både till lösa akuta konflikter och till biståten medatt att parterna

utveckla metoder för lösa konflikter.att att
ÖsterrikeI Nederländerna, Tyskland och medling någotinte skerär som

statliga Nederländema saknar lagregler medling. Igenom organ. om
Tyskland finns det i och för sig statligt medlingssystem, detett ut-men
nyttjas inte. Efter nazisttiden, då både fackliga organisationer och arbets-
givarorganisationer förbjudna, utvecklade stark viljaparternavar atten
lösa sina påproblem hand statlig inblandning. Iförhandlings-utanegen
ordningar har angivit vad skall ske förhandlingarparterna närnoga som

Österrikehar strandat. I konfliktåtgärder så sällsynta någotär särskiltatt
medlingssystem inte behövs. Ordförandena i huvudorganisationema
arbetsgivar- och arbetstagarsidan har ibland fungerat medlare vidsom
meningsskiljaktigheter på förbundsnivå.

Varsel stridsåtgärder medlemsomröstningoch inför konfliktom

ÖstenikeI Storbritannien, Nederländema, Tyskland och förekommer
inga regler varsel i lagstiftningen. Enligt irländsk lag stridsåtgär-skallom

Ävender varslas vecka i förväg. i USA finns lagregleren attom en ar-
betsgivare skall förvamas innan strejk bryter ut.en

Lagstiftningen i Norge och Finland innehåller, liksom de svenska
fredspliktsreglema i MBL, bestämmelser varsel innan stridsåtgärdom en
får vidtas. I Norge varseltiden frånfyra dagarär det Riksförliknings-att

har underrättats inte förhandlar och Riksförlik-attmannen parternaom
ningsmannen har två pådagar sig besluta eventuellt uppskjutandeatt om

konflikten enligt de redovisade bestämmelserna.av ovan
I Finland bådeskall Riksförlikningsmannen och underrättasmotparten

14 dagar innan stridsåtgärd får vidtas. Den varslar konfliktparten som om
i Finland kan inte efterverkningar fatta beslut återta ellerutan attom
begränsa sin åtgärd. Den så kan dömas till böter. frågagör Om det ärsom

stridsåtgärd, under tid har förbjudits Arbetsministeriet, gårom som en av
det heller inte skjuta åtgärden för vidta den liteatt Enattupp senare.
stridsåtgärd måste vidtas inom fråndagar det förbudstiden gåtthartre att

Om så inte fårsker lägga varsel stridsåtgärd.ut. parten ett nytt om
I Danmark finns inte varselregler i lag väl i huvudavtal. Specielltmen

för Danmark regelmässigtär varslar stridsåtgärder från denatt parterna om
dag kollektivavtal löper förhandlingsmöjlighetemaett harut, oavsett om

eller inte. flerauttömts I andra länder gäller stridsåt-varseltvärtom att om
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fåförframstår sistaåtgärderna utväggärder enbart sker attnär ensom en
fråga löst.

hållas innan fack-medlemsomröstning skallBestämmelser att enenom
fungerastridsåtgärder kan i praktikenfår verkställa ävenlig organisation

arbetsgivarenskan inteomröstningvarseltid. En äga utanrumsom en
den inte harstridsåtgärd olovlig,Storbritannienkännedom. I är omen

medlemmarorganisationensfackligabland denbeslutats efter omröstning
Även måste viddet konstaterasi Tysklandveckor förväg.fyra i om-en

bereddamedlemmarorganisationensfackliga ärröstning den attatt
deSverige eller iinte ibestämmelser finnsNågra motsvarandestrejka.

och Fin-Danmark, Norgestuderat. Iutredningen harövriga länder, som
detavtalsförslagmedlemsomröstning ärland det vanligt medär menom

inte reglerat i lag.

till stridsåtgärderRätten

stridsåtgärder endastländerna ärde nordiskaGemensamt för är att
medi sambandarbetsgivareenskildatillåtna organisationer ellerför

underfredspliktträffas, gälleravtalkollektivavtalsförhandlingar. Om
ÖsterrikeÄven ochTyskland,Nederländerna,igiltighetsperiod.avtalets

gällandeavtalet underändrastridsåtgärd, syftar tillUSA är atten som
kollektivavtalenIrland lederochotillåten. Storbritannienavtalsperiod, I

i dessaskiljerredan harfredsplikt. Sominte automatiskt till nämnts man
stridsåtgär-vilket medförrättstvister,på intressetvister ochländer inte att

stridsåtgärder övrigai detillfrågor kan ledavidtas inteder kan i som
länderna.

ocharbetsgivareorganisationersåväl fackligaLiksom i Sverige har som
frihetFinlandochi Danmark, Norgearbetsgivarorganisationer attstor

ochblockadstrejk, lockout,utnyttjastridsåtgärder. kanvidta Parterna
stridsåtgärder.olika partiellatyper av

iställs detoch FinlandNorgei Sverige,Till skillnad från vad gällersom
rimligtskall finnasproportionalitet. Detdansk vissa kravrättspraxis ett

devidtas ochstridsåtgärdändamåletförhållande för denmellan som
Principen tillämpasändamålet.uppnåmedel, används för att exem-som

sådana skadeverkningarmedföradå kanstridsåtgärderpelvis fackliga att
sympatiåt-tillverksamhet vidare. Rättendriva sinarbetsgivare inte kanen

Sverige.Danmark i Denbegränsad inågotgärder ändessutomär mer
huvudavtalsområde. praktikenItillhörförutsättaantas att parterna samma

därviktigare i Danmark,betydligtsympatiåtgärdertilldock möjlighetenär
sympatilock-använderochlockoutregelmässigt varslararbetsgivarna om

out.
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Rätten till stridsåtgärder i Storbritannien skiljer sig mycket från den i de
nordiska länderna. I Storbritannien ansågs stridsåtgärder länge krimi-vara
nella. De ansvariga för strejk kunde dömas för brott. Både desom var en
ansvariga och deras organisationer kunde också förpliktaspersonerna att

arbetsgivarensersätta skador grund stridsåtgärden. Något positivtav
lagstöd för till stridsåtgärderrätten har aldrig funnits. I stället har haftman
regler immunitet straff och skadestånd. Så detmot idag.är Iom även
Storbritannien har immunitetsskyddet inskränkts kraftigt under 1980- och
1990-talen och svårtär överblicka. En otillåten stridsåtgärdatt kannumera
omgående förbjudas domstolsföreläggande, vilket den vanligasteärgenom
formen domstolsprövning det gäller stridsåtgärdernär i Storbritannien.av

Samma i Storbritannien gäller i huvudsaksystem i Irland. Därsom är
emellertid immuniteten omfattande och bestämmelserna lättare förmer

tolka. bådaI ländernaparterna medlemsomröstningatt är i den egna
fackföreningen absolut förutsättning för stridsåtgärd skallatten en vara
tillåten. Sympatiåtgärder tillåtna iär Irland, kan inte förekomma imen
Storbritannien. Rätten till lockout i Storbritannien komplicerad.är En
självständig till lockouträtt existerar immunitetsskydd för arbets-genom
givare, iakttar uppsägningstid För lockout svarsåtgärdsom m.m. som en
finns större och i praktikenett det enbart såutrymme är den används. I
Irland det tillåtet med lockout.är

I Nederländerna saknas lagregler stridsåtgärder. I rättspraxisom accepte-
strejk sista föregåendeutväg avtalnär har löptras och allasom en ut

förhandlingsmöjligheter uttömda.är Det förutsätter dock åtgärden står iatt
proportion till det mål den strejkande organisationen vill uppnå. Närsom
det gäller sympatiåtgärder det oklartär vad gäller. Detsamma fårsom
sägas till lockout. stridsåtgärderrätten från arbetsgivarsidan har inteom
förekommit i Nederländerna efter andra världskriget och domstolarna har
följaktligen inte haft något fall ställning till.att ta

Tyskland har inga lagregler alls vidta stridsåtgärder.rätten Dåattom
till strejkrätten och lockout har lagts fast i rättspraxis har den härletts ur

principer, finns inskrivna i den tyska författningen. Numera tillämpassom
proportionalitetsprincip, i rättspraxis har utfonnats såen vissasom att

förutsättningar skall uppfyllda för stridsåtgärden inte skallattvara anses
gå för långt i förhållande till vad den syftar till åstadkomma. En förut-att
sättning åtgärdenär har föregåttsatt medlemsomröstning. Enav en annan

det stårär klart förhandlingsmöjlighetemaatt haratt åtgär-ochuttömts att
den sistaär för få igenomutväg ställda krav. Utrymmetatt för sympati-en
åtgärder begränsatär sådanaoch åtgärderytterst förekommer inte heller i
praktiken.

Medan det knappast längre förekommer vanliga strejker i Tyskland, har
s.k. varningsstrejker under år blivit regelbundet inslag i för-ettsenare
handlingarna. Proportionalitetsprincipen gäller nämligen inte för dessa
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demonstrationsåtgärd underkorta varningsstrejker, kan vidtas ensom som
åtgärd,pågående tillåtenLockout inte självständigförhandling. är ensom

frånfår på stridsåtgärder den fackliga sidan. Enbarautan ettvara svar
förhållande ändamål.får i till sittlockout inte heller oproportionellvara

Österrike.stridsåtgärdersvårt i Detvad gällerDet är att veta varsom om
så något sådant det oklart vad gäller.länge förekomsedan äratt somnu

området föråld-kanLagstiftning rättsfall finnssaknas och de varasom
rade.

innebär arbetstagare harUSA finns federal lagstiftning,I rätt attattsom
får bestraffa eller diskrirninera arbets-strejka och arbetsgivare inteatt en

finns dock viktiga begräns-utnyttjat sin strejkrätt. Dethartagare, som
Både lovliga olovliga strej-både lag praxis. ochningar i strejkrätten i och

anställning.strejkande förlorar sinker kan dessutom sluta med denatt
stridsåtgärdersympatiåtgärder starkt begrän-och till partiellaRätten till är

tillåtet svarsåtgärd och förekommer sällan. Isad. Lockout baraär ensom
andrastrejkande arbetstagare medstället brukar arbetsgivaren ersätta

pågår.medan Strejken

ingripandenStatliga länerörelseni

Österrikeoch förefaller det otänkbartI Irland, Tyskland närmast att stats-
påkollektivavtalsförhandlingarna tvingamakterna ingripa i ochskulle

Storbritannien, bortsergäller förlösning. Detsammaparterna manomen
Finlandfrån början 1970-talet. Idet lönestopp genomfördes i lag i avsom

på isituationer förts tal, ungefärhar statliga ingripanden i vissa som
Sverige. effektuerats.De har dock inte

på såi denNederländerna har lagstiftning unik Europa sättär attsomen
Ingripandeningripa i lönerörelsen.fullmakt för enskild minister attger en

till-Efter Wassenaaravtaletskan ske ekonomiska krissituationer.i akuta
såpåingripanden har förts talkomst 1982 har det inte inträffat, sentmen

1992 och 1993.som
enligt vilkenlagstiftning för järnväg och flyg,I USA finns särskild

rekommenderapresidenten särskild styrelse kankan tillsätta par-somen
stridsåt-samtidigt allauppgörelse. Presidenten avbryterterna att anta en

pågår.30-dagarsperiod medan medlinggärder mellan underparterna en
Bestämmelserna har sällan tillämpats.

för konflikterDe länder i gränssättasystem attsatt genomsom en
åt.sigmetoderna skiljer Istatliga ingripanden Danmark och Norge,är men

så med-går förlikningsmannensDanmark det i praktiken oftast till att
avtal för-tidigarelingsbud ornfomias till lagstiftning eller parternasatt

avtalsrörelsenlängs under ytterligare avtalsperiod. denI senaste varen
då ledighet,situationen något annorlunda, konflikten gällde krav som
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inte hade tillgodosetts i medlarbudet. I Norge lagstiftar statsmakterna om
obligatorisk skiljedom i den fast inrättade Rikslönenämnden. Både i Dan-
mark och Norge har lagstiftning för konflikt tidigare varitatt stoppa en
mycket vanlig. Efter kritik från framför allt ILO och Europarådet bådahar
länderna blivit återhållsamma låteroch pågåkonflikter tid innanmera en
ingripanden görs.

Förhandlingssystem

Tydliga nationella särdrag

Förhandlingssystemen i de undersökta länderna har alla sina särdrag. Det
går inte någonurskilja europeisk modell. Den historiskaatt gemensam
utvecklingen och nationella traditioner har betydelse liksom erfaren-stor
heter hur olika kriser har hanterats.av

Ibland talas det nordisk modell. finns förvissoDetom en gemensamma
drag i såsomNorden hög organisationsgrad, den be-t.ex. även ären om
tydligt lägre i Norge i övriga länder. Skillnaderna emellertid ocksåän är

Förhandlingarna samordnade i Norge ochstora. är Danmark iänmer
Sverige, för företagsanpassad lönesättning detutrymmet är trotsmen en

i Danmark istörre övriga länder. I Finland tillämpasän ofta inkomstpoli-
tiska överenskommelser, vilket normalt inte förekommer i övriga Norden.
Medlama har väsentligt starkare ställning och befogenheter istörreen
Danmark och Norge vad de har i Sverige. Regeringsingripanden inträf-än
far förhållandevis ofta för avbryta konflikter i Danmark ochöppnaatt
Norge till skillnad från i Sverige Finland.och

Storbritannien och Irland utvecklades länge parallellt Irlandattgenom
först 1949 lämnade det brittiska samväldet. Länderna likartadedelar er-
farenheter från 1970- och l980-talen med omfattande arbets-öppna
marknadskonflikter och hög inflationstakt. Sätten komma till medrättaatt
problemen har dock varit vitt skilda. företagsvisEn lönebildning har ut-
vecklats i Storbritannien och de fackliga organisationemas inflytande har
minskat. De fackliga organisationemas möjligheter vidta konflikt-att
åtgärder har inskränkts och detaljerade regler har införts organisatio-om

interna beslutsprocesser. Förändringarna i Storbritannien har gjortnemas
förhållandena på arbetsmarknaden allt liknar huratt det i USA.utmer ser

Där det endastär mindre del arbetstagarna berörs kollek-en av som av
tivavtal. För flertalet arbetstagare bestäms lönen i individuell överens-en
kommelse mellan dem själva och arbetsgivaren. Irland har valt utvecklaatt
former för inkomstpolitiska uppgörelser med arbetsmarknadens ochparter
vissa andra intresseorganisationer. Därmed kännetecknas Irland numera av
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organisationsgraden intestark koordination lönebildningen, atttrotsen av
påfallande hög.är

Österrike Tyskland,starka ekonomiska band tillNederländerna och har
1970-talet valdelönebildningen. Redanvillket ställt höga kravhar

Österrike knytningvalutapolitik med starkNecderländema och avenen
därmed tvingadesvallutan tyska D-marken ochtill den att anpassaman

båda hari de ländernatill den i Tyskland. Parternalörneökningstakten
konfliktlösningsmetoder förförhandlingsordningar ochbyggt attegnaupp

har docklöneförhandlingarna,undvika statlig inblandning i systemenmen
olilka uppbyggnad.

Österrike löneförhand-institutionella förför deI staten ramarnasvarar
företag tillhöra s.k. kam-obligatoriskt för allalingama. Det är attt.ex. en

kollektivav-arbetsgivarorganisation ochfungerarbl.a.mare, som som
anställdasåledes så samtligatalspart. Lagstiftningen gör gottatt som

löneökningar fastställs i bransch-föromfattas kollektivavtal. Utrymmetav
bibehålla konkurrenskraften Tysk-utgångspunktenavtal med gentemotatt

där arbetsmarknadensland. Nederländerna finns samverkansorganI parter
trepartsöverläggningar spelaroch representerade. Dessafinnsstaten en

Bådelönebildningen. Nederländernabetydelsefull roll koordineringeni av
Österrike få arbetsmarknadskonflikter.och kännetecknas mycket öppnaav

ländernaLöneförhandlingar de undersöktaSverige ochi i

förbundsvis. FredspliktenLöneförhandlingama i Sverige förs numera
förbundsavtalenhuvuddelenbinds i de förbundsvisa uppgörelsema. I av

någon individga-löneökningar. Ibland formförett utrymmeanges ges av
andra fall sker fördelningenranti omfattas avtalet. Itill samtliga avsom

riktlinjer.lokalt efter vissa centralt övergripande
flertalet också förhandlingarförsländerna iI de undersökta Europaav

förhandlingarnaStorbritannien därförbundsnivå. undantagEtt är
övergången tillföretagsnivå. fredspliktenpå Vad gällersker görnumera

kollektivavtal iskillnad eftersomförhandlingar ingenföretagsvisa ett
tilläm-Finland,Irland ochStorbritannien inte begränsar strejkrätten. som

ihuvudorganisationemauppgörelser, involverarinkomstpolitiskapar
förbundsvis ellerdocklöneförhandlingama. Kollektivavtalen träffas

delstat.förbundsvis för varjeTyskland förs förhandlingarnaföretagsvis. I
på arbetsgivarsidan.främststark koordinering sker dock, och det gällerEn

mån förekommer,den dekollektivavtalsförhandlingar, iI USA sker
branscherpå branschavtal vanliga inomalltid företagsnivå. Tidigare var

meningbranschavtal i europeiskmed dockfackföreningar. Det intevar
fastdet ladesbargaining innebarresultat s.k. attutan pattern somav

typföretag.flera Dettamönsteravtal vid förhandlingar för ellerett upp-
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hörde successivt under 1980-talet. Löneförhandlingarna förs lokaltnumera
på arbetsplatserna eller lägre nivå inom arbetsplats. Arbets-en en
givaren kan ha fackligt.ex. avdelningmotpart, representeraren som en

Äveninom företag. inom den offentliga sektorn harett decentraliseringen
förhandlingarna ägtav rum.

Innehållets karaktär i förbundsavtalen kan skilja mellan länderna. I
Danmark gäller flertalet löntagare enbart omfattas förbundsav-t.ex. att av
tal minimilöner däremot inte för löneökningar. Isom anger utrymmetmen

ÖsterrikeTyskland och branschavtalen mycket detaljeradeär och ger
endast begränsade möjligheter för företagsvisa anpassningar. I Irland finns
många multinationella företag, överhuvudtaget inte träffar kollek-som
tivavtal, medlemmar i arbetsgivarorganisationer,är deltar imen som som
de inkomstpolitiska överläggningama.

I flertalet undersökta länder avtalsperiodema koordineradeär mellan
avtalsornrådena. Samordningen naturlig i länderär med inkomstpolitiska

såsomuppgörelser Irland, och Finland. En samordning avtalsperiodemaav
sker emellertid i länder inkomstpolitiskaäven uppgörelser, däriblandutan

ÖsterrikeDanmark, Norge, Tyskland, och Nederländerna. I Sverige har
däremot avtalsperiodema ofta varierat mellan avtalsområdena.

mångaI länder finns samhällsekonomiskt underlag förett gemensamt
förhandlingarna. I Norge finns påett partsgemensamt organ, som rege-
ringens initiativ utarbetat inför förhandlingarna. Ett motsvaranderapporter

Ävenfinns också i Irland. i Nederländerna samverkar kringorgan parterna
ekonomiska bedömningar i Parterna i Tyskland ochett trepartsorgan.
Österrike litar till forskningsinstitut, vilkas har inflytandestortprognoser

löneförhandlingama. I de institut spelar roll i löneför-ett störstav som
Österrikehandlingarna i ingår intressenter.parterna som

I Sverige har ekonomer i den s.k. Edingruppen årunderparternas senare
vid tillfällen för ekonomiska analyser.ett Inför densvaratpar senaste
avtalsrörelsen publicerades någon sådandock inte Däremot harrapport.

inom industrin inrättat ekonomiskt råd friståendeparterna med eko-ett
vilka uppdrag de opartiska ordförandena redovisadenomer, av rappor-

med underlag för förhandlingarna.ter
Flertalet länder eftersträvar den konkurrensutsatta sektornatt ge en

nomierande roll. Oftast den konkurrensutsatta sektornrepresenteras av
Östenike,verkstadsindustrin. Detta särskilt tydligt i Tyskland,är Danmark

och Norge. I Sverige har det ofta uttalats den konkurrensutsatta indust-att
rin skall löneledande. I praktiken har det dock varierat vilketvara av-
talsområde, har varit först till avtal.som

Medling vanligt inslag i löneförhandlingamaär i Sverige,ett Danmark
och Norge. Genom tillkomsten industriavtalet har opartiska ordförandeav
under biståtttid i förhandlingar inom industriavtaletspanemasenare
tillämpningsområde. Medling också vanligt inomär det kommunala områ-
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Tysklanddet tjänstesektom. I medlingoch den privata service- och är
Österrikerelativt inte alls. I Storbri-ovanligt och i förekommer det nästan

flitigt, den detannien, förekommer medlingIrland och USA rörmen
i Storbritannien, Irlandföretagsvisa Medlingsinstitutenförhandlingarna.

på konsultinsatser föroch omfattande arbeteUSA lägger även attettner
förvaltningar.förbättra enskilda företag ochpartssamverkan inom
i tillmedling, leder det Sverige i regelNär konflikt utbryter, atttrotsen

medlarna medlingsbud. I Norge ochfortsätter sitt arbete och lägger ett nytt
något andra bud förekommerDanmark lägger medlarna endast bud ochett

samhällsfarliginte konflikt Om konflikt bedömsutbryter.ens om somen
lagstiftning.väljer och in medi regel parlamenten i Danmark Norge att

Förhandlingssystemen lönebildningenoch

lönebildningenFörhandlingssystemen påverkar möjligheterna att anpassa
till förändringar förutsättningarna. samband medi de ekonomiska I en
ekonomisk förhållandena på arbetsmarknaden och intekris rubbas ofta om

anpassningsfömiåga leder det i till ökadarbetsmarknadens hög regelär
arbetslöshet.

åstadkommainte tillräckligFörhandlingssystemen klarade i regel att en
inflationsuppgången ireallöneflexibilitet och oljekriseni samband med

ökadbörjan Flertalet undersökta länder drabbades1970-talet.av av ar-
Österrike fråndock undantagbetslöshet. Sverige, och utgjordeNorge

Förklaringama beträffande Sverigemed stigande arbetslöshet.mönstret
och fungerande lönebildning i andraNorge ligger inte i bättre utanen

överbryggningspolitikfaktorer. genomfördes i mittenI Sverige aven
återställdes upprepade devalve-1970-talet och konkurrenskraften genom

ringar. startskottet för lönsam utvin-För Norges del innebar oljekrisen en
medförde försäm-ning olja Nordsjön. i andra länderoch i Detav somgas

Öster-således inkomstökning till Förring bytesbalansen Norge.av gav en
övergång tillrike möjliggjorde tidigkan förhandlingssystemet, ensom

hårdvalutapolitik, intebidragande faktor till arbetslöshetenha varit atten
ökade.

Lågkonjunkturen 1979 accentuerade proble-efter den andra oljekrisen
ökade i flertalet länder undermed lönebildningen. Arbetslöshetenmen

första Storbritannien, Irland och Nederlän-delen 1980-talet. Danmark,av
derna arbetslöshet tiodrabbades samtliga översteg procentsom avav en
arbetskraften.

löneförhandlingama successivt under 1980-I Sverige decentraliserades
talet. i Sverige i Tyskland,Löneökningama regelmässigt högre än menvar

bådaslutet löneökningstakt mellan dei 1980-talet ökade skillnaden iav
År utsåg Förhandlingsgruppenländerna. FHG, under1990 regeringen
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ledning Bertil Rehnberg, vilket betydelsefullt för lönebildningen.av var
De förslag till stabiliseringsavtal, FHG lyckades lansera hos hu-attsom
vuddelen förbunden både på arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan,av
bidrog till nedväxling löneökningstakten. Under 1990-talet har avtalen av

förhandlingsordningar påträffats delar arbetsmarknaden.om nya av
Danmark har sedan början 1980-talet fört politik för attav en anpassa

pris- och löneutvecklingen till vad gäller för kämländema inom detsom
europeiska valutasamarbetet. För understödja sådan politik tilläm-att en
pades bl.a. tillfälliga pris- och lönestopp. I samband med den s.k. kanof-
felkuren år 1986 höjdes den indirekta beskattningen och de offentliga
finanserna stramades samtidigt arbetsgivaravgiftema och marginal-som
skatterna sänktes. Därefter har agerande i löneförhandlingarnaparternas
ändrats till förmån för ökat hänsynstagande till den danska industrinsett
konkurrenskraft och sysselsättningen. lokalaDet inflytandet löneök-över
ningarna har också ökat.

Förhandlingarna i Danmark på den privata sektorn genomfördes sedan
under lång period konfliktåtgärder. års1998I avtalsrörelse utbrötutanen
emellertid storkonflikt, vilket belyser svårigheterna bibehållaatten en
moderationslinje långunder tid efterfrågan på arbetskraftnär god. Denär
allt bristen på påstörre arbetskraft delar den danska arbetsmark-stora av
naden förväntas leda till genomsnittlig löneökningstala under 1998 ochen

på1999 4över Samtidigt bör emellertid arbetslöshetenprocent. noteras att
i Danmark hälftenär vad dennästan i Sverige, den i inter-är när mätsav
nationellt jämförbara mått.

Norge har sedan 1970-talet vid upprepade tillfällen haft problem med för
Årsnabba pris- och löneökningar. 1987 och 1988 drabbades Norge av en

djup lågkonjunktur. Detta ledde till LO initiativ till förnyadeatt tog cent-
rala förhandlingar med erbjudanden återhållsamma lönekrav underom
förutsättning inga andra arbetsmarknaden tilläts avtalaatt grupper om
bättre lönevillkor. Arbetsgivama accepterade huvuddragen i upplägget.
Riksförlikningsmannen understödde upplägget i de fall medling aktu-var
ellt.

År 1991 tillsattes i Norge statlig sysselsättningskommission. Dettaen
resulterade i det s.k. solidaritetsaltemativet, innebar uppgörelsesom en
med arbetsmarknadens industrins konkurrenskraft måsteparter attom
stärkas ytterligare för skapa förutsättningar för ökad sysselsättning.att
Den nominella löneökningstalaen har därefter lågvarit och sysselsätt-
ningsläget har förbättrats påtagligt.

Under det året har tendenserna till överhettning alltsenaste större
delar den norska arbetsmarknaden, i kombination med tilltagandeav ett
missnöje med stela lönerelationer och åtstramningotillräcklig ñ-en av
nanspolitiken, givit upphov till förnyade problem. Arbetslösheten ligger
för närvarande på 3 De löneavtal träffats under 1998procent.ca som
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ligger nivå tidigare. löneök-betydligt högre Den genomsnittligaänen
ningstakten uppgåunder 1998 och 1999 förväntas till 6 Sam-procent.ca
tidigt har exportutsikterna försämrats till följd bl.a. de sänktade norska av

påvärldsmarknadsprisema olja.
Finland kraftig överhettning med höga och löne-drabbades pris-av en

ökningar 1980-talet. Bakgrunden bl.a. inkomstpolitiski slutet varav en
lönekostnadsölmingar ochuppgörelse 1986, innebar betydandesom en

expansiv finanspolitik. Samtidigt genomfördes liksom i Sverige en avreg-
lering ñnansiellamarknaderna. Bakslaget för Finland korn för-de attav

fall. Centrala avtal träffades nominellaSovjetunionens frystavärras av om
Årlöneökningar verkningar. fastaför mildra krisens 1992 denövergavsatt

växelkursen, därefter har förutsättningarna ändrats och Finland kom-men
fråndelta den europeiska valutaunionen Dei EMUatt starten. senastemer

åren åstadkommaåterigen uppgörelser förhar inkomstpolitiska använts att
också framhållitsbalanserad ökning lönekostnadema. Det har aven av

betydelsen trepartsöverenskommelser kommer ökaparterna att attav
deltagandet i EMU.genom

Storbritannien drabbades 1970-talet omfattande strejker ochunder av
hade problem med snabbare och löneökningar i omvärlden.pris-även än

påUnder 1980-talet genomfördes, upprepade tillfällen, reformervid
försvåradearbetsmarknaden, begränsade och användningensom av

stridsåtgärder. följd detta antalet förlorade dagar i arbets-En attav var
marknadskonflikter antaletminskade kraftigt och 1994 det lägstavar

på övergång från påkonfliktdagar år. förhandlingar100 Vidare skedde en
förbundsnivå företagsnivå. påtill fackliga organisationernas inflytandeDe

minskadelönebildningen minskade. Under delen 1980-taletsenare av
arbetslösheten kraftigt. En förklaring till detta sannolikt refomiemaär
arbetsmarknaden, strukturomvandlingen under börjanden omfattandemen

också tillträdde i1980-talet torde ha bidragit. Labourregeringenav som
fjol återställa några arbetsmarknaden,inte de reformerväntas somav
genomfördes Toryregeringarna på och 1990-talen.1980-av

uppgörel-Irland har sedan 1987 regelbundet genomfört inkomstpolitiska
på arbetsmarknadenmed företrädare för huvudorganisationemastaten,ser

tilloch vissa uppgörelser har bidragitandra intresseorganisationer. Dessa
arbetsmarknadskonflikter.dämpa inflationstakten minska antaletochatt

uppåt harDen ekonomiska utvecklingen har och arbetslöshetenvänt
minskat. inkomstpolitiska uppgörelserna ha betydelseDe stor trotsanses

många Irlandde utländska bolag bedriver verksamhet iatt storaav som
inte sluter kollektivavtal.

förhållandevis förhand-Nederländerna har tradition med friakorten
lingar. Under 1970-talet det inte lyckades kommavanligt att parternavar

och för löneökningarna. Iingrep med lönestopp eller taköverens att staten
inträffadebörjan 1980-talet arbetslösheten kraftigt. En vändpunktstegav
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år 1982 huvudorganisationernanär träffade det s.k. Wassenaaravtalet som
tvåpartsöverenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avtaleten

innebar enades eftersträva måttliga nominellaatt löneökningarattman om
för möjliggöra fast växelkurs D-marken och främjaatt syssel-gentemoten
sättning och tillväxt. Samtidigt kom decentraliseringöverensman om en

förhandlingarna till förbundsnivån med central koordinering.av men
Vissa företag träffar avtal företagsnivån ochstora omfattas intenumera

de förbundsvisa avtalen.av
I Nederländerna har valt utnyttja de sedan tidigare etableradeattman

institutionella formerna för koordinering: råd,ett trepartssammansatt
Economic and Social tvåpartssammansattCouncil, och stiftelse, Labouren
Foundation. Koordineringen ocksåunderlättas haratt parterna stortav
förtroende för det ekonomiska underlag lämnas det statliga utred-som av
ningsorganet Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis CPB.
Vidare huvudorganisationernaäven för samordning förhand-svarar en av
lingarna sina policyprogram. ekonomiskaDen utvecklingent.ex. genom
har varit under 1990-talet. Sysselsättningstillväxten har varitgynnsam
snabbare i EU. Arbetslöshetenän har fallit och sysselsättningsgraden har
ökat både för och kvinnor.män

Österrike har inte haft de problem med pris- och lönebildningen som
andra länder drabbats Fonnema för lönebildningen har varit i stortav. sett
oförändrade under de decennierna. vissEn ökning det lokalasenaste av
inflytandet lönebildningen har docköver införts de avtalen.senastegenom

Tyskland hade under 1970- och 1980-talen lönebildning, främ-en som
jade stark valuta, god tillväxt och relativt måttlig arbetslöshet. Underen en
1990-talet har Tyskland drabbats kraftig uppgång i arbetslösheten.av en
Den negativa trenden har inte brutits. Problemenännu hänger samman
med de politiska omvälvningama inom östblocket och kostnaderna för
återföreningen bådade tyska Parterna på den tyska arbets-staterna.av
marknaden har inte beslutat några omfattande förändringarom mer av
förhandlingssystemet, behovet ökad flexibilitet på företagsnivånmen av
diskuteras.

Särskilda förhållanden på den offentliga sektorn

Beskrivningen arbetsrätt och förhandlingar i de olika ländernaav avser
huvudsakligen den privata sektorn. ändamålsenligtDet är begränsaatt
jämförelsen till privat sektor intresset inställt pånär lönebildningensär
betydelse för sysselsättningen. Det finns andra politiska styrmedel för att
påverka sysselsättningsutvecklingen i den offentliga sektorn deän som
berör lönebildningen, och det gäller lönebildningennär finns flera möjlig-
heter påverka utfallet löneförhandlingama. Genomatt den offentligaattav
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den speciell betydelsesektorn huvudsakligen skattefinansierad harär en
omfattningenförekommerför den ekonomiska utvecklingen. Det t.ex. att

led i finanspolitikenden modifierasoffentliga verksamheten ettav som
medåtstranmingar ibland genomförtsoch offentliga sektorn hari den

privatamålsättningen sysselsättningsutvecklingen inom denfrämjaatt
sektorn.

offentliga arbetsgivarna.kontroll deI regel finns det politisk aven
den statligadå inflytande löneutfallet inomRegeringen direkthar överett

har iregeringskanslietsektorn. Ofta finns särskild avdelning inom somen
och sköta förhandlingar elleruppdrag arbetsgivareföreträdaatt staten som

Arbetsgivaravdelningenöverläggningar fackliga organisationerna.med de
naturlig kontaktdessa fall finnsligger ibland inom Finansministeriet. I en

mellan budgetprocessen och förhandlingarna.
offentliga sektorns lönebild-OECD-PUMA utvecklingen denföljer av

visserligen vanligtfrån detning. I 1997 konstaterar ärattrapport manen
både och löneök-där lönebudgetskilja mellan centraliseradeatt system,

myndigheternadecentraliserade därningar fastställs centralt, och system,
ochbesluta löner andrahar frihet verksamhetsbudgetinomatt omen

ipersonalfrågor. extremfall ochdock dettaMan konstaterar är attatt
innehåller båda det möjligtpraktiken faktorer gör attsystemen upp-som

bådamålvariablermål. på kan hanteras ifylla flera exempelSom som
offentliga utgifter ochminskninglöneflexibilitet,nämnssystemen av

studierslutsats i OECD-PUMAskontroll löneutvecklingen. En äröver att
haft lägre utveckling deländer lönesättning harmed decentraliserad aven

centraliserad lönesättning.totala länder medlönekostnadema än
kriterier iolika principer ochBeträffande budgetstymingen tillämpas

in i budgetpro-den privata sektornländerna. Löneutvecklingen inom vägs
offentligde anställda idock inte giveti flertalet länder. Det är attcessen

den privatafår löneutvecklingen inomsektor fullständig följsamhet tillen
reduceras finans-löneökningamasektorn, förekommerdet t.ex.attutan av

politiska skäl.
också möjligheterstyrmedlen finnsVid ekonomiskasidan de attom

verksamhetens ornfatt-beslutpolitiskasysselsättningenstyra omgenom
befattningsplaner. förekommerstrikta Detning. Ibland detsker genom

livs-företrädesvis tjänstemän, harockså offentlig sektor,anställda iatt
arbetsbrist ellerlånga vidsåledes inte kananställningar och sägas upp

medelsbrist.
Även lönebild-den offentligainflytanderegeringen har överett stortom

anställnings-anställdaningen dei flertalet länder förutsätts accepteraratt
lång påverkar möjlig-tid detvillkoren. råder missnöje underOm det stort

arbetskraft och kompetensbehålla denheterna rekrytera ochatt som
anställningsvillkoren.behövs. tvingas arbetsgivarnaDärmed att anpassa
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Missnöjet kan också sig direkt uttryck i fomi arbetsmarknads-ta mer av
konflikter.

Eftersom den offentliga sektorn mångaför samhällsviktiga funk-svarar
tioner och i regel någonmed form monopolställning, blir konfliktav en
inom denna sektor ofta samhällsfarlig. Särskilda bestämmelser kon-om
flikträtten i den offentliga sektorn förekommer i varierande utsträckning i
länderna. Den offentliga sektorns särställning framgår också ILO harattav

inskränkningar i strejker berör myndighetsutövning elleraccepterat som
väsentliga samhällsfunktioner. Sådana inskränkningar också mångaigörs
länder. Utformningen och omfattningen varierar. Effekten primärtär ett
skydd för tredje indirekt kan det fungera hinder föräven ettman, men som
monopolgrupper driva lönekrav med konfliktvapen.att

3.2 Danmark

Omställningen låginflationspolitiktill genomfördes tidigare i Danmark än
i de övriga nordiska länderna. Därefter har Danmark haft god tillväxt,en
stigande reallöner, stigande sysselsättning och fallande arbetslöshet.

Det danska förhandlings- och konfliktlösningssystemet har många deav
inslag i utredningensnämns direktiv. I Danmark sker omfattandesom en
samordning förhandlingarna både vad agerande ochparternasav avser
avtalsperiodema. Samordningen underlättas förlikningsmannen harattav
befogenheter sammanlägga medlingsbud för flera avtalsområden såatt att
det blir omröstning det sammanlagda budet i dess helhet.en gemensam om
Förlikningsmannen har skjuta varslade konfliktåtgärder.även rätt att upp

Ekonomisk översikt

Utvecklingen på den danska arbetsmarknaden årsedan 1970 kan beskrivas
i faser. Perioden 1970 1976 präglas myckettre höga löneökningarav-
både nominellt och realt följt kraftig ökning arbetslösheten.av en av
Under period, omfattar årennästa 1977 1986, pris- och löne-avtogsom -
ökningstakten successivt samtidigt reallönema stagnerade ochsom ar-
betslösheten låg påkvar nivå.hög Sedan 1986 har pris- och löneök-en
ningstakten låg,varit reallönema har återigen stigit på åroch harsenare
arbetslösheten minskat betydligt.
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Oljeprischocker, och ingripandeninternationell lågkonjunktur statliga
lönebildningeni

såväl nominella realaI Danmark liksom i Sverige, ökade de de löne-som
Ökningenhälftenkostnadema mycket snabbt under första 1970-talet.av

lönekostnadema kulminerade vid mitten 1970-talet bland tillannatav av
utbetaladesföljd lönekompensationer, i samband medde attav som ar-

betstidema förkortades.
utgångsläget oljeprischocken år och denDet danska vid den första 1973

följande lågkonjunktureninternationella det svenska. Kost-sämre änvar
nadsläget i och landets bytesbalans hade gradvis försämrats ändaDanmark

två årsedan Bruttonationalprodukten föll under eftermitten 1960-talet.av
oljeprischocken.

utgångsläget bidrog till Danmark valde andra ekonomisk-Det sämre att
politiska under 1970-talet. ISverige fördesstrategier Sverigeän en expan-
siv år syfte överbrygga internationellapolitik under antal i denattett
lågkonjunkturen. stimuleraförsök via bland skattesänkningarDe att annat

efterfrågan, snabbt.den inhemska gjordes i Danmark avbröts Pen-som
medningpolitiken stramades och realräntan markant. likhetIsteg

många fråneuropeiska länder, till skillnad i övriga Norden,andra men
frånkom därför arbetslösheten i Danmark stiga mycket snabbt redanatt

mitten 1970-talet.av
regeringen lagstiftning i avtalsförhandlingarnaI Danmark ingrep med

Årenfå ståndför undvika strejker lockouter.uppgörelser till och ochatt
skulle1975 och Folketinget de tidigare kollektivavtalen1979 beslutade att

fram förförlängas de ändringar förlikningsmannen hade lagtmed som
År förliknings-under förlikningsförhandlingama. 1977parterna antogs

kollektivavtal helhet lag.förslag till i dessmannens som
åtgärder stiga ochDen danska arbetslösheten fortsatte, dessatrots att
år tillreallönema oljeprischocken 1979 bidrogstagnerade. Den andra att

två påBruttonationalprodukten föll underförvärra läget ytterligare. var-
år. i snabb takt.andra följande redan höga arbetslösheten ökadeDen

och obligationsrän-Samtidigt ränteläget betydligt högre i Danmarkvar
årnådde på 1982.toppnotering 20toma procenten ca

Inriktning låg år 1982inflation fr.0.m.mot

andra olje-Danmark de problem uppkom efter denvalde hanteraatt som
Bådaprischocken på Sverige. länderna hade behovsätt än attett annat av

frånskillnadförbättra konkurrenskraft. Danmark hade emellertid, tillsin
bilda-gått valutasamarbetet dettaSverige, med i det Europeiska EMS när

sammanlagtdes i början 1979. Sverige devalverade sin valuta medNärav
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behålla25 under åren valde Danmark den1981 1982,procent attca -
danska oförändrad inom EMS. Politiken inrikta-kronans värde i stort sett
des i stället på kostnadsläget snabbtsöka förbättra attatt pressa nergenom
den höga inflationstakten.

år åtgärder i syfteDen danska genomförde 1982 serieregeringen atten
inompris- till utvecklingen i kämländernaoch löneutvecklingenanpassa

och denEMS. Bland tillfälligt pris- och lönestoppinfördes ettannat
kol-och arbetslöshetsersättning iautomatiska prisindexeringen lönerav

lektivavtalen tak för löneökningar till 4upphävdes lag. Ett sattesgenom
år åren skattesänk-för Regeringen utlovade1983 och 1984.procent per

frånningar försök den danska regeringentaket respekterades. Ett attom
avtallåta offentliga sektorn sluta föreavtalsrörelsen denstyra attgenom
inom denden privata avvisades de fackliga organisationernadock av

offentliga sektorn.
inflations-förändringar ledde tillDe genomfördes sammantaget attsom

räntenivån margina-förväntningarna Såväl nominellasänktes. den som
takt. Danmark sedan desslerna de tyska sjönk i snabb harräntornamot

upprätthålla kämländer ochlyckats fast växelkurs EU:sgentemoten
inflationstakten nivåhar efterhand sjunkit till 2runt procent.en

till årdock förbli framDen danska reallöneutvecklingen kom att svag
1986. regeringen initiativInför avtalsrörelsen 1985 till trepartsöver-tog

Överläggningarna någonläggningar. inte till överenskommelse.ledde
RegeringenFörhandlingarna storkonflikt inleddes.bröt ochsamman en

kollektivavtalen förlängdesingrep efter vecka tidigareoch de genom enen
påarbetstidsförkortning timme vecka.lag. Vidare genomfördes peren en

betydandebli hög till följdDen faktiska löneutvecklingen kom att av en
arbetskraftsbrist.löneglidning förklaradesfrämst avsom

utlandsskulden liksom vid tidi-Bytesbalansen försämrades och växte,
efterfrågan. hade medperioder Detmed hög inhemsk göraäven attattgare

förmånliga avdragsregler gjordehöga marginalskatter kombination medi
förmånligt hushåll lånefinansiera sin konsumtion.det för danska att

förändrad inställning hosSkattereform, kartojfelkur och
arbetsmarknadens parter

den höjda löneökningstakten vidFörsämringen bytesbalansen ochav
påtagligt fastaallt hot denmitten 1980-talet kom utgöraatt ett motmerav

de offentliga finansernaväxelkurspolitiken. Problemen förstärktes attav
1980-talet. syfte vändahade försämrats under första hälften I ut-attav

årväxelkursen lanserades i slutetvecklingen den fastaoch försvara av
skatteväxling genomfördes, vilket innebar1986 den s.k. kartoffelkuren. En

höjdesskatten samtidigt konsumtionsskattemaarbete sänktesatt som
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och skattereglema vid lånefinansierad konsumtion mindreblev
fönnånliga. Parallellt åtstramninggenomfördes de offentliga finan-en av

med bland minskat för expansion inom den kommu-annat utrymmeserna
nala sektorn.

Partemas på lönebildningen ändrades samtidigt till förmån försyn ett
ökat hänsynstagande till den danska industrins konkurrenskraft och syssel-
sättningen. De negativa erfarenheterna tidigare pris- och lönespiralerav
och de stagnerade reallönema under frånperioden 1977 till 1986 har
bidragit till partemaistället kommit inrikta sig måttligamedatt att att
nominella löneökningar åstadkommasöka god reallönetillväxt. Etten

för ökade reallöner har dessutomutrymme skapats via snabb produkti-en
vitetstillväxt i den danska ekonomin årefter 1987.

Avtalsrörelsen år 1987 avslutades medlaren utnyttjade möj-attgenom
ligheten i förlikningsmannalagen lämna sammanlagt förslag för fleraatt ett
avtalsområden. fyraårigaAvtalen med till ornförhandlingrätt ochvar men
konfliktåtgärder efter två år. Under denna fyraårsperiod förkortades även
arbetstiden med ytterligare två timmar vecka.per

Kartojjfelkuren medförde efterfrågan försvagades i slutet 1980-att av
talet. Arbetslösheten därför inledningsvis återigen för nå isteg att toppen
samband med den internationella lågkonjunkturen i början 1990-talet.av

Under 1990-talet har flera reformer pågenomförts den danska arbets-
marknaden i syfte förbättra förutsättningarna för god sysselsätt-att en
ningsutveckling. Ytterligare sänkningar marginalskattema harav genom-
förts. De tidigare för förtidspensioneringgenerösa äldresystemen av
arbetskraft bort från och med 1996. En s.k. bortre åritogs efter 7parentes
arbetslöshetsförsäkringen infördes år 1994 och sänktes årtill 5 1996. Efter
två års arbetslöshet finns såväl rättighet skyldighet attnumera en som en
delta någoni form heltidsaktivitet för de vill fortsätta uppbäraattav som
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslösa lågungdomar med
formell utbildning erbjuds kompletterande utbildning må-redan efter 6
nader. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken har dessutom i högre utsträck-
ning till de regionala förhållandena.anpassats

Efter år 1993 har tillväxten varit mycket god i den danska ekonomin.
Den arbetslöshetenöppna har frånsjunkit 12 1993 till 8procent procent
1997 och sysselsättningen har ökat med 120 000 Den nominellapersoner.
löneökningstakten har detta legat kvar i intervallet 3 4 framtrots procent-

år 1997. Inflationstakten hart.o.m. sedan början 1990-talet varit relativtav
konstant 2 vilket har upphov till god reallönetillväxt.runt procent, gett en
Bytesbalansen, under tidigare perioder ofta varit negativ, århar sedansom
1990 varit positiv, vilket fått till följd utlandsskulden minskat.att

Avtalsrörelsen 1995 resulterade i arbetsgivarorganisationen Danskatt
Industri tecknade treåriga avtal för industrins område. Flera andra parter
slöt också treåriga överenskommelser, träindustrin och bryggerinä-t.ex.
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under Arbejdsgiverfore-ringen. medlemsorganisationer DanskAlla andra
tvåårsavtal, efter direktförhandlingar ellerslöt antingenning attgenom

frågan detaktualiserademedlingsbud. Dettaförlikningsmannensanta om
danskaminskad samordning deskulle förstaett steg mot avenses som

Så stället varitinte bli fallet. I torde detta halöneförhandlingarna. tycks ett
avtalsperiodema.från samordnadetillfälligt deavsteg

arbetskraft tilltagit på delarårenUnder de har bristen storasenaste av
något ökad löne-givit upphov tillden danska arbetsmarknaden. Det har en

löneökningstaktengenomsnittliga nominellaökningstakt. förväntadeDen
årsnågonstans mellan och I 1998för ligger 4 51998 och 1999 procent.

storkonflikt huvudsakliga tviste-där denavtalsrörelse utbröt dessutom en
sin lösningfrågan semestervecka. Konflikten fickrörde kravet sjätteen

något modifieradfrån vilketvia ingripande statsmakternaett genom en
medlarbud upphöjdes till lag.version förlikningsmanensav

Arbetsrätt

Historik

på avtalfrågor regleras ii hög gradarbetsrättsliga byggerDet attsystemet
få lagbe-Danmark harmellan och arbetstagarorganisationer.arbetsgivar-

område. lagar harantalpå den kollektiva arbetsrättens Ettstämmelser
åtaganden. Föreningsrätteninternationellatillkommit för tillgodoseatt

Europakonven-tillkommit med hänsyn tillskyddas i lag, hart.ex. somen
EG-direktivpå arbetsrättsligatillämpningtionen. kravenFör mötaatt av

det också lagbestämmelser.har införts
huvud-antal huvudorganisationer. DeLiksom i Sverige finns störstaett

Landsorganisationen Danmarkpå arbetstagarsidan iorganisationema är
Henes-FunktionaeremesLO med cirka 1,5 miljoner medlemmar, og

och Aka-medlemmarFøzllesråd med cirka 335 000temazndernes FTF
Påmedlemmar.med cirka 120demikernes AC 000Centralorganisation

medlems-Arbejdsgiverforening DA,arbetsgivarsidan Danskdetär vars
Arbejds-Sammenslutningenochföretag 500 arbetstagarehar cirka 000 av

har cirka 50 000Landbruget medlemsföretagSALAgivere i ar-vars
betstagare.

vadföljerpå arbetstagarsidanhuvudorganisationerUppdelningen i av
ifrån gällerutbildningsnivå. skillnad vadTillmedlemmarna har för som

ochprivati LO. Anställda imånga organiseradeSverige tjänstemänär
bestårförbund. LOorganiserade ioffentlig sektor vanligenär avsamma

Industriförbunds-fackförbund.rikstäckandefackföreningar hör tillsom
detsker i Sverigeutsträckning ärprincipen tillämpas inte i den utansom

består baraACarbetsplats. FTF ochvanligt LO-förbundmed flera en
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rikstäckande fackförbund. Det finns fackförbund helt står utanförav som
huvudorganisationema.

Den danska arbetsrätten har gamla DA och LO avslutade år 1899anor.
konflikt med betydelsefull förlikning, Septemberforlig. De erkändeen en

därvid varandras existens och enades om:
organisera sig påskulle föreligga bådarätt sidor,att att-

arbetsgivaren skulle ha leda arbetet arbetsplatserna,att rätt att-
det skulle föreligga ömsesidig till kollektiva stridsåtgärder,att rätt-

skulle ha skyldighet varsla konflikt efter beslutatt medpart atten om-
kvalificerad majoritet i föreningens beslutsfattande organ,

det skulle månaders uppsägningstid kollektivavtal.att trevara-
Septemberförlikningen medförde grundläggande rättsprinciper fast-att

slogs i centrala huvudavtal. I samband med Septemberförlikningen etable-
rades centraliserat avtalssystem. Idag finns det huvudavtal förett nästan
hela arbetsmarknaden följer de väsentliga principerna i DAss ochsom
L0.s huvudavtal. harDär bestämt för vad skall gällaparterna ramarna som

frågai avtalsförhandlingar stridsåtgärder.och Frågan fredspliktom om
nämndes inte uttryckligen i förlikningsavtalet. ändå,Parterna har sedan
förlikningen ingicks, varit fredspliktöverens skall gälla underattom
giltighetstiden för kollektivavtal.ett

Förhandlingsrätten och till stridsåtgärder harrätten inte blivit föremål
för lagstiftning regleras enbart avtal mellan arbetsmarknadensutan genom

Utgångspunkten stridsåtgärder tillåtna såparter. är längeär fredspliktatt
inte gäller. En organisation inte bunden kollektivavtal alltsåär harsom av

till stridsåtgärder.rätt både påDet gäller arbetsgivar- och arbetstagarsidan.
Privatanställda tjänstemän funktiomerer har lagstöd för sin rätt att orga-
nisera sig och kräva förhandlingar lön och arbetsvillkor. Därav följerom
också sedvanlig konflikträtt.

årRedan 1908 utarbetade DA och LO regler medlinggemensamma om
och skiljeförfarande Norm for regler behandlingfor af faglig strid.
Enligt dessa regler skall tvister facklig karaktär medlingavgörasav genom
eller skiljeförfarande enligt fastlagda regler. Tvist ingånget avtal fårettom
inte leda till arbetsinställelse. Undantagsvis detta ändå tillåtet, dåär t.ex.
arbetsgivaren inte har betalat förfallen lön jfr. till indrivnings-rättenut
blockad i Sverige.

Kollektivavtal liksom i Sverige bindande bådeär för organisationerna
och deras medlemmar. En arbetsgivare skyldig tillämpaär avtalet ävenatt
för oorganiserade arbetstagare. Det saknas bestämmelser rninimilön iom
lag. Det finns inte heller bestämmelser allmängiltigförklaringom av
kollektivavtal.

Två betydelsefulla arbetsrättsliga lagar tillkom 1910. Det dels lovenvar
mcegling i arbejdsstridigheter förlikningsmannalagen, dels lovenom om

arbejdsretten lagen arbetsdomstolen. förstnämndaDen kom till förom
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förkonfliktlösning intressetvister den andra rättstvister. Arbetsdom-i och
istolen i Arbetsdomstolen SverigeDanmark liksomär sammansatt av

både intresseledamöter, dvs.ämbetsmannaledamöter och representanter
och arbetstagarsidan.för de arbetsgivar-organisationernastora

uppstår arbetsgivare och arbetstagare skall de iNär det tvister mellan
lokala förtroendemannen ochförsta hand lösas förhandlingar med deni

organisationsnivå. intedärefter på central Omlokal, respektive parterna
skiljenärrmd,kan till Arbetsdomstolen ellerkan tvisten vidareenas

kollektivavtalberoende tvistefrågans tolkningkaraktär. Tvister om av
kollektivavtalsbrott, olovligskiljenämnd medan tvisteravgörs t.ex.av om

strejk, Arbetsdomstolen.avgörs av

gällandeKort rättom

i intressetvister. Enligt lagenFörlikningsmannalagen medlingbehandlar
skall och för dem. Dedet finnas förlikningsmän ersättare utnämnstretre

inrådan Arbetsdomstolen, där minst intresse-arbetsministem enav av
måstefrån hafrån arbetstagarsidanledamot arbetsgivarsidan och en

dettillstyrkt för tillsättning har valts förutnämningen. formDenna att
bådaskall förlikningsmannen hos organisationerfinnas förtroende för

ordförande administrativsidorna. skall ochEn förlikningsmannen varaav
förhandlingsområdenafördelarchef för verksamheten. Förlikningsmännen

medverkan de övriga.mellan sig medlar för sigoch utan avvar
avtalenförhandlingar gällerTraditionellt medlar ordföranden i de som

medlingsmän biträdermellan vidare antalDA och LO. Det finns ett som
förlikningsmannen.

förhål-hålla sig underrättadeFörlikningsmännen skall fortlöpande om
frågasynnerhet i löner. Delandena på gäller iarbetsmarknaden. Det om

det aktuella läget. Förskall vid sammanträda och diskuterabehov att
få alla kollek-hålla exemplarkunna sig informerade har de rätt att av

ocksåtill information ingårtivavtal sluts. I förlikningsmännens rätt attsom
få arbetsinställelse. För arbetsgivarede alltid varselskall kopia somomav

tvåske i Endast det andrahör till gäller varsel kanDA och LO steg.att
förlikningsinstitutionen.varslet behöver in tillges

sådana finnsomständigheter detNär förhandlingar avslutas under att
få samhällelig betydelse förliknings-stridsåtgärder kan kanrisk för som

till förhandling.kalla Lagenunder vissa förutsättningar parternamannen
tjänsterockså förlikningsmannen erbjuda sinamöjlighet föröppnar atten

förliknings-på skyldiga kommatidigare stadium. Parterna är närattett
kallar till förhandling.demmannen

hemställaEnligt lagen förlikningsmannenkan göratt avstegparterna
från få fredlig lösning. Bestämmelsenskallsina krav för tvistenatt en
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syftar till få påsläppa efter sina ursprungskrav och inatt iparterna att
realförhandlingar. Denna möjlighet rikta hemställan tillatt parternaen
utnyttjas ofta.

Så förlikningsman har beslutat medling, eller medling harsnart en om
inletts, kan förlikningsmannen vända sig till och krävaparterna att en
arbetsinställelse skjuts under tvåhögst veckor. Det kan bådeske föreupp
och under förhandlingarna gång.bara sådantEtt måstekravmen en par-

tillmötesgå. Om förhandlingarna avslutas inomterna den stipulerade
perioden avtal har fårträffats, arbetsinställelsen verkställas. Detutan att
får dock tidigast ske den tredje dagen efter det förhandlingarna haratt
förklarats avslutade. Om medlingen inte leder till avtal kan de förlik-tre
ningsmännen tillsammans, under vissa förutsättningar, kräva att en ar-
betsinställelse skjuts gång i tvåhögstän veckor. Det kan de dockupp en
bara den skulle drabbagöra livsviktiga sarnhällsinstitutioner ellerom
samhällsfunktioner eller få omfattande samhällelig betydelse.

När förlikningsmannen finner ändamålsenligtdet kan han lägga fram
medlingsförslag, enligt lagen förpliktade låta bli före-ärparterna attsom
mål för prövning enligt bestämmelserna i förlikningsmannalagen. När ett
medlingsförslag omfattar medlemmar i LO eller DA det emellertid fastär
praxis inte lägga fram förslag någon dessa organisationeratt mot-om av

sig detta.sätter Utnyttjandet denna "vetorätt medför LO och DAattav
riskerar få bära för konfliktutbrott. Det krävs därföratt ett ansvar tungt
vägande skäl för dem för avvisa frarnläggandet medlingsförslag.att ettav

Det finns två paragrafer i lagen reglerar ornröstningsförfarande.som
Redan år 1921 infördes bestämmelser vad skall gälla vid ornröst-om som
ning medlingsförslag i enskild organisation. årSedan har1934om en
förlikningsmannen dessutom lägga medlingsförslagrätt tillatt samman en

omröstning inom berörda organisationer. Det har föranlettgemensam
särskilda bestämmelser hur resultatet alla omröstningar, ägerom av som

i förbunden, skall beräknas vid sammanläggning. Det finns dock ingetrum
lagkrav medlemsornröstning. alternativEtt beslut medlings-är attom om
förslag fattas organisationens beslutande styrelsen. Påt.ex.av organ,
arbetsgivarsidan fattas beslut medlingsbud i enlighet med organisatio-om

stadgar.nemas
Förlikningsmannen har ganska frihet lägga medlingsför-stor att samman

slag. Vissa begränsningar gäller dock. Förslag beträffande organisationer
för arbetsledare kan inte med vid sammanläggningen. Om DA och LOtas
eller andra huvudorganisationer har deras avtalsområde skallenats attom

gruppindelat och för sig skall ställning till avtals-attvara tagrupperna var
förslag, kan förlikningsmannen bara lägga medlingsförslag inomsamman
gruppområdet. Numera sammanläggs normalt alla avtalsområden inom
DA/LO-ornrådet. Som på kritik från ILO gäller sedan den 1 januarisvar
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endast förhandlingsmöj-medlingsförslag sammanläggas1997 kanatt om
områden uttömda.lighetema berörda är

skall bli föremål för medlems-lagen medlingsförslagetI att enanges om
så harför medlemmarna detså skall det läggas framomröstning som

skall kunna eller förkastasförlikningsmannen. Detformulerats antasav
deorganisationen har förberördaja- eller nej-röster. Den attansvargenom

tillgång i förslagetfår till alla bestämmelserröstberättigade medlemmarna
resul-skall hemlig och skriftlig. NärOmröstningenberör dem. varasom

underrätta förlikningsmannenskall organisationen skriftligenklartärtatet
röstberättigade medlemmar.och antaletantalet ja- och nej-rösterom

dettillkännagerfår förrän förlikningsmannenResultatet inte offentliggöras
samlade resultatet.

organisationernavid omröstning iför hur det skall tillLagens regler
velat skapa garantier förLagstiftaren harmycket detaljerade.är att ett

fackligafrån förlikningsmannen inte förkastas demedlingsförslag av
med-i vilken bara liten delorganisationerna efter omröstning, en aven

vad fordras förlagen därförlemmarna deltar. I ettattnoga somanges
demdetta krävs flertaletmedlingsförslag skall nedröstat. För att avanses

nej. Om mindre 40har deltagit i omröstningen har änröstat procentsom
omröstningen dessutomalla de röstberättigade har deltagit i krävs attav

förslaget.minst 25 de röstberättigade har röstat emotprocent av
respektivefrån alla medlemsornröstningar,Det sammanlagda resultatet

användsarbetstagarsidan,behörigt beslutandeomröstningar i organ
skall med-utfallet. Enligt reglernasedan beräkning det totalaför en av

finnspå arbetsgivarsidan, det totaltlarens förslag settantaget enomanses
förslag ned-På arbetstagarsidan skall medlarensmajoritet för det. anses

Även gäller särskilda bestäm-nej. härmajoritet har röstatröstat, om en
eftermedlingsförslag inte förkastasmelser, skall ettgarantera att ensom

röstberättigade deltar. Deliten del deomröstning, i vilken bara aven
vidockså dem, krävsprocentandelar krävs desammaär som somsom

organisation. Om mindre 40beräkning resultatet i enskild än procentenav
alltså dess-deltagit i omröstningen, krävsalla de röstberättigade harav
förslaget.harde röstberättigademinst 25 röstat emotutom att procent av

87angående konventionemafrån tillämpningenEfter kritik ILO nrav
från januari 1997.verkan den 1vissa ändringar i lagen medoch 98 gjordes

flertal deinteden januari medlarens budFöre 1 1997 antaget ett avomvar
röstberättigade hadedefaktiskt röstande och minst 35 röstatprocent av

nej.
detbetydelse vid omröstningenlagändringar fick avgörandeDessa om

röstberät-våren 40 desammanlagda medlarbudet 1998. Mer än procent av
medlar-nej, vilket ledde tilltigade deltog flertal dem röstadeoch attett av
fordratsskulle det dessutom habudet gamla reglernaförkastades. Med de

så fallet.intenej och35 de röstberättigade hade röstatatt procent varav
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Huvudavtal

Det finns huvudavtal för flertalet områden på den danska arbetsmark-
naden. Dessa avtal följer i allt väsentligt principerna i huvudavtalet mellan
DA och LO. Huvudavtalen i Danmark kan fyllasägas funktion,samma

lagstiftningen den kollektiva arbetsrätten i andra länder.som görom
Huvudavtalet mellan DA och LO inleds med bestämmelse det äratten om
önskvärt frågor löne- och arbetsvillkor löses iatt avtal. Vidare finnsom
föreningsrätten inskriven. innehållerAvtalet också regler förhand-om
lingar, kollektivavtal, fredsplikt stridsåtgärder.och Det iär stort sett

principer, har gällt under hela 1900-talet. Antalet skrivnasamma som
regler dock starkt begränsat.är Det nuvarande huvudavtalet mellan DA
och LO innehåller bara 12 paragrafer. Den innebördennärmare be-av
stämmelserna har lagts fast i rättspraxis.

Fredsplikt skall gälla kollektivavtal föreligger.när stridsåtgärdEnett är
olovlig den inte har föregåtts beslut med 1%majoritet i organisa-ettom av
tionens beslutande Den vidare olovligär inte både den andraorgan. om
sidans huvudorganisation och motpartsorganisationen har varslats normalt
14 respektive 7 dagar i förväg. Därtill organisationerna allaattanges
nivåer förhindradeär understödja olovliga stridsåtgärder och iatt stället
förpliktade försöka förhindra dem. Det finns bestämmelseatt neut-en om
ralitet under konflikt mellan i kollektivavtalet och utomstående.motparten

Avtal mellan huvudorganisationema binder medlemsorganisationema.
Arbetsgivarens leda arbetet inskränkningarrätt iatt avskedasamt rätten att
arbetstagare i avtalet. Uppsägningstiden för kollektivavtal skallanges vara

månader inte hartre avtalats. Parterna vidare förpliktadeannat ärom att
följa bestämmelserna i kollektivavtal, det harett även ellersagtsom upp
löpt fram till det det avtalut, ersätts eller stridsåtgärderatt harett annatav
inletts. Huvudorganisationema åtar sig främja bra samarbete mellanatt ett
organisationerna och verka för lugna och stabila arbetsförhållanden genom

I protokollsanteckning har slutligen förklarategna organ. parternaen att
de enigaär arbetsinställelser bör undvikas ochatt organisatio-om attom

aktivt skall verka för detta. Det skall också finnas reglernerna om gemen-
skall hållas vidmöten, arbetsinställelser.samma som

Bestämmelserna i huvudavtalen fylls oskrivna rättsgrundsatser.ut av
Man kan här konstatera vissa skillnader svensk frågaigentemot rätt om
stridsåtgärder. Det förutsättningär för lovlighet stridsåtgärdent.ex. atten

förenligär med den angripande organisationens stadgar. Organisa-egna
tionen skall vidare ha naturligt fackligt intresse få kollektivavtalett attav

området. sådantEtt intresse föreligga det arbete,anses om som
stridsåtgärden enligt sedvana utförs organisationens medlemmar.avser, av
I likhet med vad gäller i Sverige krävs det inte organisationen harsom att
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något behovmedlemmar på det finns särskiltarbetsplatsen eller att av
kollektivavtal.

det däremot grundläg-Till skillnad från Sverigevad gäller i är ensom
ändamålstridsåtgärd lovligt fackligt ochgande princip skall ha ettatt en

förhållande ändamål och de medeldet råda mellan dettaskall rimligtatt ett
uppnå typexempel vad bedömsanvänds för det. Somatt varasom som

stridsåtgärd tillstridsåtgärd lederorimlig oftast attsom enen anges en
rirnlighetskravetsin rörelse. Omarbetsgivare kan fortsätta drivainte att

stridsåtgärden skadestånds-bliinte uppfyllt, den vidtagitkan harär som
skyldig.

följer kollektivavtalLiksom fredsplikti Sverige gäller den ettsom av
med-inte organisationerna för derasbara för de avtalsslutande ävenutan

efter bestämd Omlemmar. Olovliga strejker sanktioneras taxa.en en
tvåpågår dagar leder den inte tillolovlig strejk kortare tidi Danmark än

någon förhållande till detpåföljd. samtidigt medverkatharDetta äratt
lokala löne-strejker i samband med derelativt vanligt med korta olovliga

någon motsvarande praxisförhandlingama. Sverige finns inteI ävenutan
skadestånd, något reducerat ikortvarig strejk kan föranleda änen om

förhållande påtill normalbeloppet 2000 kr.
Pågår två dettid dagar beräknasolovlig strejk i Danmark längre änen

från detbelopp för varje timme redanarbetstagaren skall betala attsom
åtgärden okvaliñceradeför närvarande 27 kr förinleddes. Timtaxan är

utbildningl. olovlig strejk iarbetstagare för arbetstagare med Enoch 32 kr
för de deltagande arbetsta-Danmark kan tid blir mycket kostsamefter en

någon förinte maximigränsArbetsdomstolen nämligensättergarna.
Sverige.beloppet på Arbetsdomstolen idet görsätt som

Både stridsåtgärder innefattar arbetsinställelselovliga och olovliga som
anställningsförhål-återupptasNormaltbryta anställningskontrakt.anses

inte självklart. I praxislandet avslutats dettakonflikten har ärnär men
Även dettaförlora sin anställning.riskerar strejkararbetstagare attsomen

Europarådets sociala stadga.har kritiserats expertkomrnittén förav
haft praktisk betydelse i Dan-sympatiåtgärderMöjligheten till har stor

stridsåtgärdSverige, lovlig denmark. sympatiåtgärd liksom iEn är, om
någotåtgärd. dockDanskstöd för lovligden vidtas till rätt ärärsom en

föreligga proportionalitetskallrestriktiv den svenska -Detän rätten.mer
medeländamålet och de användsmellan för primärkonflikten genomsom

sympatiåtgärder användas fritt,sympatiåtgärden. dockkanI stort sett
åtminstone omfattas huvudav-så inblandadelänge de parterna av samma
tal.

1 lika med 1,27 svenska kronor.1998 ungefärl dansk krona i novembervar
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Förhandlingssystemet

Löneförhandlingarna i Danmark kan både centraltsägas vara samman-
Århållna och decentraliserade. 1990 fanns det 600 kollektivavtalöver

inom DA/LO-ornrådet. Samtidigt fanns det 800 kollektivavtal inomöver
den offentliga sektorn. På 1960- och 1970-talen fördes förhandlingarna om
branschavtalen i utsträckning mellan huvudorganisationema.stor Det har
sedan skett övergång till förbundsnivån. decentraliseringenTrots finnsen
det likheter mellan förhandlingsresultaten istora olika branscher. Det
beror på förhandlingarna samordnas både på arbetsgivar-att och arbets-
tagarsidan. Vidare knyts resultaten förlikningsmannenssamman genom
sammanläggning medlingsbud.av

Det finns olika tirnlönesystem normallönesystemet,tre minimallöne--
och lägstlönesystemet. Nonnallönesystemetsystemet består grund-ettav

belopp och antal verksamhetsbestämda, funktionsbestämdaett indi-eller
viduella tillägg. Minimallönesystemet liknar nomrallönesystemet såi
måtto lönen består grundbelopp och olikaatt tillägg. Inom detettav sys-

har arbetsgivarentemet räkna eventuellarätt höjningar grundbe-att av av
loppet på de individuella tilläggen. Vid tillämpning lägstlönesystemetav
innehåller avtalet lägstlönesats den undreutgör i timlönen.gränsenen som
För den har timlön det beloppet får höjningaröver i kollektivavtalsom en
inget omedelbart genomslag.

ÅrUnder de tio åren har lägstlönesystemet blivit alltsenaste utbrett.mer
1993 omfattades cirka 70 arbetstagarna på LO/DA-områdetprocent av av
det Numera alltsådet påbarasystemet. är mindre del DA/LO-om-en av
rådet löneutvecklingen omedelbart beror de höjningar,som görsav som

i avtalsförhandlingar på förbundsnivå. innebärDet dock inteupp att av-
talsförhandlingar minimilöner saknar betydelse för löneutvecklingen.om
Tvärtom får höjningarna minimilönema genomslag på den genomsnitt-av
liga löneutvecklingen deras indirekta betydelse för resultatet i degenom
lokala förhandlingarna med arbetstagarna omfattas avtalsom av om
lägstlöner.

Karaktäristiskt för det danska förhandlingssystemet avtalsförhand-är att
lingama för samtliga branscher i sammanhangäger och dettaett attrum
sker under våren. Inom DA/LO-området har det traditionellt såvarit att
huvudorganisationema har kommit riktlinjer föröverens förhandling-om

s.k. körplaner. innehållerDe bestämmelser förhandlingskravarna, närom
skall utväxlas och hur specifika de skall Då förhandlingarna ägervara.

på förbundsnivå, körplanerna på nivån.görs även den I regelrum ärupp
det verkstadsindustrin går före i förhandlingarna. Under år harsom senare
huvudorganisationema inte avtalat körplaner. Flertalet kollektivavtalom
löper två år, det förekommer avtal för kortare eller längre perioder.men
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frångripa in helstfriheter för förlikningsmannenTrots närattstora som
ingåtts följer med-påbörjats avtal hartill dessdet förhandlingar haratt

detVanligenetableratlingsförhandlingama normalt ärmönster.ett par-
framgått hartidigareförlikningsmannen. Somvänder sig tillterna som

till 14på varslad konflikt iskjutaförlikningsmannen möjlighet att uppen
Även konflikt iskjutamöjlighetenregelmässigt.dagar. Det sker att

förhand-reellai regel. Det innebärutnyttjasytterligare högst 14 dagar att
stånd först halvtillledning kommerlingar under förlikningsmannens en

mittenlöpt dvs. imånad kollektivavtalsperioden harefter det ut,att av
april.respektive mitten avmars

går teckna avtalavtalsornråde inte medFörbunden inom DA:s utanatt
området.råda helafredsplikt inompå det kommerde säkraär attattatt

organisatio-skulle de fackligaområde oreglerat,Om något skulle vara
redan harpå områden, för vilka detsympatiåtgärderkunna vidtanerna

klausulmedofta uppgörelsemakollektivavtal. Därför villkorastecknats en
förlikningsman-medlingsbud,ingå sammanlagdade skall i detatt somom

lägga.väntasnen
varslaii Danmark harfackliga organisationernaDe attsatt system om

istrejken skallvarsladenågon budgivning Denstrejk innan äger rum.
Arbetsgivarnadag avtalen löperallmänhet träda i kraft den ut. svarar som

från för de arbetstagare,lockout datumregel med varsel somsammaom
På starkagrund denvarslade strejkerna.inte omfattas de samman-avav
arbetstagarsidan hotethållningen påbåde arbetsgivar- och utgör om

mellan olikapåtryckningsmedel. valetstridsåtgärder effektivt Imycketett
vanligtvisorganisationernastridsåtgärder de fackligabeslutartyper omav

regelblir istridsåtgärder vanliga. Konfliktermindrestrejk. Partiella är
använder sympatilockout.eftersom arbetsgivarnamycket omfattande,

på vidtafrån början inställdabåda redanOm den eller är attparternaena
från medlaren.något medlingsförslagstridsåtgärder regel inteblir det som

ändåmedlingsbudsammanläggningsreglemaEtt undantag görär att ettom
gång.mall varjeföljerMedlingsförslagenkan bliväntas antaget. samma

består delar:Ett medlingsförslag treav
inför förlik-ingåtts förhandlingarvidomfattar avtal harAvsnitt A som

ingå i förlikningsmannensförbehåll de skallmed förningsmannen att
medlingsförslag.

förlikningsinstitu-ingått utanföravtalAvsnitt omfattarB parternasom
ingålåta idemi avsiktförlikningsinstitutionentionen och tillsänt att

medlingsförslaget.
nås. Iinte har kunnatavtalsförhållanden, enighetdärAvsnitt omfattarC

dåfrån dag,dengälla för dessabestämmelser, skalldet avsnittet finns som
både förfinns bestämmelsergäller.det gamla avtalet inte längre Där
generellaoch ickeminimallöneområdet, elevernormallönesystemet,

förbranschanpassadetillägg. Bestämmelserna inteär utan gemensamma
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alla avtalsområden där avtal inte har kunnat ingås. För uppnå bran-att
schanpassning måste alltså nåsjälva fram till överenskom-parterna en
melse.

Åtskilliga gånger har de danska statsmakterna ingripit i avtalsförhand-
lingama för avvärja eller avbryta stridsåtgärder. Ett avslut förhand-att
lingama har åstadkommits lag. Vanligen har det skettgenom attgenom
tidigare gällande kollektivavtal har förlängts eller förkastatatt ettgenom
medlarförslag har gjorts till lag. Lagen har i allmänhet varit enkeltom
utformad. Förutom redovisning vad skall gälla frågai lönen av som om
och anställningsvilllcor, har det fredsplikten förlängts, vilket harangetts att
medfört stridsåtgärder blivit olovliga. gångenFörstaatt det skedde var
1933. Under 1970-talet det mycket vanligt med statliga ingripanden,var

därefter har statsmakterna blivit återhållsamma med gripa in.men attmer
Vid mitten 1980-talet rådde motsättningar mellan och destoraav parterna
hade svårt nå uppgörelser. Statsmaktema ingrep påatt omfattande sättett
för storkonflikt 1985.att stoppa en

En storkonflikt bröt under års1998 avtalsrörelse. Efter längreutny en
tids medlingsarbete hade på flertalet avtalsområden nått fram tillparterna
avtal, förväntades igenom, förkastades vid medlemsom-som men som
röstning det sammanlagda medlarbudet. Inledningsvis berörde kon-om
flikten 410 000 arbetstagare. När den trappades och avtalsförhand-upp
lingama strandades beslöt statsmakterna avbryta stridsåtgärdema. Detatt
skedde lag, enligt vilken det framlagda medlingsförslaget skullegenom en
gälla kollektivavtal mellan med vissa justeringar. När lagenparternasom
trädde i kraft hade konfliktåtgärdema pågått i och halv vecka.en en

Många ingripanden har föranlett kritik från ILO frånoch den oberoende
Årexpertkommittén för Europarådets sociala stadga. 1995 avbröts en

sjuksköterskestrejk. Det skedde dock först sedan den hade fått pågå tid.en
Sjuksköterskomas fackförbund klagade till ILO. Ingreppet ansågsi sig
emellertid ha skett på godtagbart och ledde därförsätt inte till kritikett
från ILO. Det förhållandet tidigare avtal förlängdes såunder lång tidatt

två år ansågs dock oacceptabelt, med hänsyn till den friatillsom rätt
kollektivavtalsförhandlingar, skall föreligga enligt konvention 98.som nr
Inom Europarådet har detta ingrepp inte behandlats.ännu

3.3 Norge

De ekonomiska förutsättningarna för Norge frånavviker vad gäller isom
Sverige. Arbetslösheten har minskat påtagligt de årenfem hörochsenaste

till den lägsta i hela OECD-området. Genom intäkterna från olje- ochnu
gasutvinningen har de offentliga finanserna länge varit mycket goda.
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svårigheten mycket godmedhanteraharLönebildningen i Norge att en
olja ochtill utvinningenrelateradelönsamhet näringarinom är avsom

isysselsättningutslagningför snabbleder tilldetattnaturgas, utan av
organiserar1980-talet har NHO,Sedan slutetfastlandsindustrin. somav

målsättninghaftindustrin, och LOarbetsgivarna i attgemensamsom
hota sysselsättningennivå för interimliglöneökningar attennonnera

övriganivåer gäller itill dearbetslöshetenoch riskera ökning somaven
Europa.

bidragitåren initiativtiodeRiksförlikningsmannen har egetsenaste
underlättalöneutvecklingsamhällsekonomiskttill attgenomgynnsamen

solidaritetsalternativet.benämnsi Norgegenomförandet vad somav
bibehållablivit alltsvårigheternaemellertidUnder tid har större attsenare

ekonomi.överansträngdlåg i alltmerlöneökningstaktpris- och enen

översiktEkonomisk

utbyggnadenpräglats1970 harutveckling sedanekonominsDen norska av
idag för 30oljeindustrin. Olje- och över procentgasexporten avsvararav

ochbidragit till snabbOljeindustrin harexportinkomstema.de norska en
Real BNPbruttonationalprodukten BNP.norskastabil utveckling denav

25-fördubblats under denålderarbetsför harindivid i än senastemerper
uppgår endast 40tillökning i Sverigeårsperiodem Motsvarande pro-ca

cent.
på-tillupphovoljeindustrin hartillväxten inom ävenDen snabba gett

till kostnads-upprepade tendenserekonomin ochtagliga spänningar i
bidrog1970-taletfastlandsekonomin. Undernorskaproblem inom den

i ekono-till överhettninglöneökningarsnabbainvesteringar ochhöga en
fallande1980-talet och förstärktesundertydligamin. Problemen blev av

låg arbetslöshetsysselsättning ochdet gällerAmbitionemaoljepriser. när
partierpolitiker ochmöjligt förgjorde detvilketmycket höga, attär

1990-talet.åstadkomma kraftsamling i början aven

under 1970-taletöverhettningsproblemtillväxt ochHög

vidkontinentalsockelnpå norskadenoljereserverUpptäckten storaav
expansivbetydligtförutsättningar förskapadebörjan 1970-talet en merav

länder. Detandra europeiskade flestai iekonomisk utveckling Norge än
innebaroljeprischocken 1973efteroljavärldsmarknadsprisethöga att

lönsam.oljetillgångar blev mycketpotentiellaexploateringen Norgesav
vid mittenmycket snabbtoljeindustrin ökadei den norskaInvesteringarna

vidredanfrån oljeindustrin betydandeintäkterna1970-talet och varav
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tilldärför,norska ekonomin kornslutet 1970-talet. Tillväxten i denav
4 5bli stabilt hög,skillnad svenska ekonomin,i den runtattmot t.ex. -

år, under hela 1970-talet.procent per
kostnadsproblem förtill alltExpansionen bidrog emellertid störreäven

löneöknings-nominella1970-talet. Denfastlandsekonomin vid mitten av
försämringenkraftigatill år 1975. Dentakten mycket hög ända framvar

enbartåren kan därför intebytesbalansen 1974 1977under ettses somav -
oljeindustrin. För-inominvesteringsbehovenresultat de mycket storaav

konkurrenskraft till följdockså med försämradsämringen hade göraatt en
expanderandelöneökningama ochde mycket snabba nominella enav

inkomster.efterfrågan kraftigt ökade disponiblainhemsk till följd av
konkurrenskraftinternationellaförsök fastlandsindustrinsI stärkaett att

åren 1975 1977avtalsrörelsen underin isig den norska regeringengav -
subven-transfereringar ochhöjdamed löften skattesänkningar samtom

höjdesBlandlöneökningar.tioner i lägre nominellautbyte annatmot
hjälphölls medlivsmedelsprisernabambidragen samtidigt avneresom

konkurrenskraftenförstärkaytterligareökade statliga subventioner. För att
såväliLöneökningstaktenkronan.devalverades dessutom den norska

ñnansemapåtagligt de offentligasjönknominella reala termer mensom
fortsattedisponibla inkomsterlöntagarnasförsämrades samtidigt attsom
den norskainkomstpolitiska ingreppen iöka i mycket snabb takt. De

ochår och pris-tvångsskiljedom 1978lönebildningen kulminerade med ett
årlönestopp för 1979.

1980-taletBakslag börjani av

lågkonjunkturen iinternationelladrabbades till viss del denNorge av
ochtakt pris-i snabbbörjan nominella lönerna1980-talet. De närstegav

real-inflationstakten innebaravvecklades, den högalönestoppet attmen
negativ.förblev1980-taletlöneutvecklingen under början av

År diskussionernade tidigarenorska regeringen1982 drog sig den ur
åstad-och försökenlönebildningenmed arbetsmarknadens attparter om

med hjälpåterhållsam löneökningstaktkomma generösav en meren mer
ökad decent-inleddesskatte- och bidragspolitik. Samtidigt motprocessen

ändrad inställningföljdframför allt tillralisering lönebildningen, av enav
från sida. Denarbetsgivamasförhandlingarnatill de traditionella centrala

dockår innebarlågkonjunkturen 1981 1982återhämtningensnabba efter -
överenskommelserkraftig, debli mycketlöneglidningen kom trotsatt att

industrin speciellainomarbetsgivarnaträffades mellan LO och omsom
tak för löneglidningen.

oljeprisermed fallandekombinationsnabba löneökningstakten iDen gav
förstärka1980-talet. syfteIupphov vid mittentill ökande problem attav
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den norska industrins internationella konkurrenskraft och förbättra bytes-
balansen genomfördes kraftig devalvering den norska kronan ien av mars
1986. Avtalsrörelsen blev dessutom mycket konfliktfylld år.detta Arbets-
givarna sig påkrav likvärdiga arbetstider för arbetarnamotsatte försom
tjänstemännen. De ville dessutom upphöra med de speciella låglönesats-
ningar, de hade kommit med LO efteröverens löne- ochsom om
prisstoppet år 1979. Konflikten slutade med arbetsgivarna tvingadesatt

arbetstidsförkortning till 37,5 timmaracceptera i veckan och fortsattaen
satsningar på lågavlönade.de

Ökningen de nominella lönekostnadema kom bli mycketav att stor
årenunder 1986 och 1987 till följd det avtalet och fortsatt snabbav nya en

löneglidning. Bytesbalansen försämrades samtidigt påtagligt. Den norska
kronan för förnyat devalveringstryck årsskiftetutsattes redan vidett
1986/1987, vilket tvingade fram kraftiga räntehöjningar. Den inhemska
efterfrågan försvagades och arbetslösheten ökade från 2 årprocentca
1987 till 5 år 1989. Tillbakagången i ekonomin leddeprocent tillävenca

tillfällig försämring de offentliga finanserna under början 1990-en av av
talet. De offentliga utgifterna ökade kraftigt bland till följd deannat av
omfattande satsningar, pågjordes bygga den aktiva arbetsmark-att utsom
nadspolitiken.

Trendbrott lönebildningeni år 1988

Den kraftiga lågkonjunkturen 1987 1988 ledde till LO initiativ tillatt tog-
förnyade centrala förhandlingar med erbjudanden återhållsammaom
lönekrav under villkor inga andra på arbetsmarknaden tillätsatt grupper
avtala bättre lönevillkor. Arbetsgivarna ställde sig bakom dennaom upp-
läggning och den norska regeringen införde lagreglering löneök-en av
ningarna årenunder 1988 1990 i linje med den överenskommelse, som-
träffades mellan LO och industrins arbetsgivarorganisation. I överens-
kommelsen mellan år 1990 ånyotilläts branschvisa förhandlingar,parterna

Återigendock inom strikta fastställdes på nivå.central blevramar som
industrins avtal vägledande för övriga direkta ingripandenutangrupper
från regeringens sida.

År 1991 tillsattes brett sysselsättningskommission. Isammansatten
kommissionen uppnåddes enighet industrins konkurrenskraft måsteattom
stärkas med ytterligare 10 med bibehållen fast växelkurs. Deprocent
genomsnittliga nominella löneökningarna skulle därför fåmaximalt uppgå
till 3 år. Det s.k. solidaritetsaltemativet,procent där bärande tankeper en

lågadet nominellaatt för löneökningar i första hand skulleutrymmetvar
på låglönegrupperna, formadessatsas modell för lönebildningensom

under de följande fem åren. Vissa reformer arbetslöshetsförsäkringenav
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årefter har dessutommed bland s.k. bortre treparentesannat genom-en
förts.

1990-talet. Bytesbalansunder-mycket god underTillväxten varithar
påinflationen har legatöverskott ochskottet har förbytts i allt störreett en

Även sysselsättningsutvecklingen varit god delåg nivå. harstabil senaste
årpånådde toppnotering 6åren. arbetslöshetenDen öppna procenten

låga nivå vid mittentill1993. sjunkit tillbaksDärefter har den samma som
i arbetsförsysselsatta blandandelen1980-talet samtidigt personerav som

året emel-det harålder procentenheter. Underhar stigit med 4 senasteca
uppkommit den norska arbets-påtagliga överhettningstendenserlertid

år högre löneök-resulterade i betydligtmarknaden. Avtalsrörelsen 1998
och 1999löneökningarna under 1998ningar nominellatidigare. Deän

år.6uppgå genomsnittförväntas till i procentca per

Arbetsrättsligt system

Historik

övrigagäller i delikheter med denArbetsrätten i harNorge stora som
År lagstiftning medling1915 infördesnordiska länderna. menom m.m.,

förtvå det utveckladesdecennier innandet ytterligare systemetttog
stridsåtgärder bådalång ingick detidavtalsförhandlingar. Efter aven

ochLandsorganisasjon AFLArbeidemes Fagligehuvudorganisationema
regle-år huvudavtal,Arbeidsgiverforening N.A.F. 1935Norsk ett som

förhållandenabidrog till lugnaförhållandet emellan. Avtaletrade dem att
arbetsmarknaden.

detdärefter befaradeoch tidenUnder andra världskriget närmast attman
arbetsmarknaden. Istrejker ochtid medskulle komma sam-oroen ny

skulleutarbetades lagreglerN.A.F.förstånd för AFL ochmed ledarna som
krigsslutet,provisoriskt förestridsåtgärder. Reglerna,hindra antogssom

tvångsskilje-lönenärnnd,på statliggick det inrättadesut att som genomen
förhandlandedeoch arbetsvillkoren,löne-förfarande skulle bestämma om

tvångs-och N.A.F.kriget begärde AFLEfterinte kunde attparterna enas.
nämndår infördes i ställetupphöra och 1952skiljeförfarandena skulle en

fram harbeskrivas längreskiljeförfarande. Som kommerför frivilligt att
Huvuduppgiften hartänkt.fått roll vadnämnden varän somen annan

lagstiftartvångsskiljeförfaranden, statsmakternablivit hantera deatt som
på arbetsmarknaden.för hindra konflikterattom
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Kort gällande rättom

De grundläggande principerna för förenings-, förhandlings- och kon-
flikträtt i desammaär i iNorge Sverige, lagstiftningenstort sett som men

inte lika utförlig. Frågorär kollektivavtal, arbetstvister och medlingom
regleras i laven arbeidstvister arbetstvistlagen. För vissa statstjäns-om

gäller dessutom laventemän ofentlige tjenestetvister tjänstetvist-om
lagen.

Arbetstvistlagen inleds med kortfattat kapitel, bl.a. handlarett som om
kollektivavtal och fredsplikt. innehållerDet inga uttryckliga bestämmelser

förhandlingsrätt. Utgångspunkten harär begärarättom att part atten
förhandling och stårdet fritt välja förhandlingen skallatt motparten att om
bli eller inte.av

Ett särskilt kapitel i arbetstvistlagen handlar medling. Där attom anges
det skall finnas riksmeglingsman riksförlikningsman för hela riket ochen
sju kretsmeglingsmen distriktsförlikningsmän för olika geografiska dist-
rikt. Riksförlikningsmannen sköter sin syssla på heltid. Regeringen kan
också, efter förslag Riksförlikningsmannen, förordna medlare, kanav som
anlitas för medlingsuppgifter.

Arbetstvistlagen innehåller vidare bestämmelser samrnanläggningom av
medlingsbud inför omröstning på påminnersätt det danskaett som om

Fram årtill 1982 det inte ovanligtsystemet. Riksförlikningsmannenattvar
fordrade sammanläggning. Efter dom i Arbetsdomstolen åretdeten anses
dock Riksförlikningsmannen inte ha tillräckligt stöd i arbetstvistlagen för

kräva omröstning medlingsförslagatt vilja. Därefter harmot parternasav
sammanläggning endast tillämpats inom den offentliga sektorn.

Rätten till stridsåtgärder i huvudsak densammaär i Sverige. Strejk,som
lockout, blockad och olika former partiella stridsåtgärder alltsåärav
tillåtna kampmedel. Detsamma sympatiåtgärdergäller eller politiska
demonstrationsåtgärder. Olovliga stridsåtgärder kan medföra skadestånd
både för organisationer och enskilda. fåDet finns rättsfall behandlarsom
skadestånd för Sådantenskilda. utkrävs mycket sällan i praktiken.ansvar
En olovlig stridsåtgärd kan i allvarliga fall leda till anställningenatt upp-
hör, det sällsynt.även ärmen

Innan stridsåtgärd vidtas skall Riksförlikningsmannen underrättasen
skriftligen. Underrättelsen skall innehålla besked vad tvisten gäller,om
vilka företag kommer beröras, stridsåtgärden påbörjaskannär ochattsom

förhandlingar pågår mellan Pågår förhandlingar mellanparterna.om
skall Riksförlikningsmannen få skriftligparterna underrättelse, ifallen ny

förhandlingarna avbryts. stridsåtgärd fårEn aldrig påbörjas förrän fyra
vardagar har gått från det Riksförlilmingsmannen har mottagitatt ett
besked förhandlingar inte längre pågår.attom
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fårNär Riksförlikningsmannen besked förhandlingar har strandat,attom
två frånkan han dagar förbjudaunder vissa förutsättningar inom beskedet

arbetsinställelse. på verksam-gäller arbetsinställelsen grundDet om av
hetens åtgärdens in-eller omfattning kan komma skada allmännaart att

då påbörjas tiodagarsfrist kanMedling skall omedelbart. Eftertressen. en
efteroch kräva medlingen avslutas. dagarFyra ettparterna attvar en av

sådant då stridsåt-krav skall kan verkställamedlingen upphöra. Parterna
gärder.

Förhandlingssystemet

Förhandlingarna

Löneförhandlingama i regel förbundsvis, de relativt väl koor-förs ärmen
ingångnadinerade. generella tillägg. DärefterDe förbundsvis avtalen rör

förs lokala förförhandlingar under fredsplikt. Flera faktorer samverkar att
skapa koordinering. har med avtalsperiodemas längd ochDet göraatten
tidpunkt för förhandling, underlaget för förhandlingarna, parternasny egen
samordning Riksförlikningsmannens agerande. Avtalsperiodemasamt

tvåårigaligger flertalet avtalsområden. regelungefär lika för Avtalen iär
och löper mellanförhandling med kon-under andra kvartalet. En s.k.ut
flikträtt månader.med möjlighet lönerna sker i regel efterjustera 12att

viktigtEtt underlag för förhandlingarna den det ekono-är rapport om
miska år.läget, publiceras i januari varje Rapporten utarbetas ettsom av
statligt beregningsutvalg, under ledningsamverkansorgan, Det tekniske av

ingårchefen för sentralbyrå. arbetsmarknadensStatistisk I detta organ
företrädare förintresseorganisationer för lantbruk och fiskeparter, samt

regeringskansliet. skall utvecklaSyftet LO och NHOär att en gemensam
uppfattning ekonomiska utvecklingen har varit ochhur den göra enom

Arbetet ibedömning den kommande prisutvecklingen.gemensam av
beregningsutvalget har alltid resulterat i rapport, samt-somen gemensam

beregningsutvalgetliga ledamöter arbetet ihar varit eniga Genomom.
fokuseras syssel-bl.a. på roll för konkurrenskraften ochlönebildningens

också utgå från vidsättningen. Det rapport attparterna gemensamger en
informationen till medlemmarna.de egna

Därefter förhand-Förbunden inom och inleder avtalsrörelsen.NHO LO
lar avslutningsvisinom delar den privata sektorn ochövrigaparterna av

regel detinom offentliga sektorn. Verkstadsindustrin iden ärparterna
allra första avtalsområdet. Ofta dock parallellt förhandlingar inomsker
något låglöneområdena, hotell och ellerde typiska restaurangt.ex.av

lågaTEKO-industrin. intresse nomi-och NHO harLO gemensamtett av
bådenella fördelaktigt förlöneökningar det har visat sigeftersom vara
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konkurrenskraften och reallöneutvecklingen. En förutsättning dockär att
det sker samordning förhandlingarna så inte enskilda förbundatten av
väljer prioritera höga nominella löneökningar. NHO har möjligheteratt att
samordna förhandlingarna på arbetsgivarsidan påde sker för-även när
bundsnivå, eftersom har representerad i förhandlingarrätt attman en vara

förs medlemsförbunden. kontrollerarNHO beslutävensom av eventu-om
ella stridsåtgärder. Därtill bedriver NHO aktiv uppsökande verksamheten
bland sina medlemsföretag för söka dämpa löneglidningen.att

Om avtalsförhandlingama strandar ingriper Riksförlikningsmannen och
måste underkasta sig medling. Medling skall så påbörjasi fallparterna

omedelbart. gårDet i regel snabbt inleda medlingen, eftersom riksför-att
likningsmannen sig någonsjälv eller medlareutser utan attannan som
tillfråga Riksförlikningsmarmen förbjuder i regel arbetsinstäl-parterna.
lelse under tiden fram till dess medlingen har avslutats.att

Riksförlikningsmannen har någotinte inkomstpolitiskt uppdrag. Den
nuvarande riksförlikningsmannen har dock valt söka förmåatt parterna att

hänsyn lönenivåer,till de har etablerats i redan träffadeta avtal. Dettasom
har varit särskilt viktigt sedan solidarietetsaltemativet utvecklades och för

motverka kraftiga löneökningar för anställda inom oljeindustrin.att Om
i medling inte kan avtal brukar medlarenpartema avslutaetten enas om

förhandlingarna och lägga medlingsbud. Parterna införstådda medärett att
medlaren läggerendast bud och nej till medlarbudet innebärett att ett att
konflikthoten utlöses.

Riksförlikningsmannen anlitas flitigt. Under år då1996, avtal in-nya
Årgicks, antalet medlingar på riksplanet 92. då1997 mellanförhand-var

lingar ägde antalet 45. Flertalet ärenden löses att parternarum, var genom
avtal antingen i direktförhandlingar eller under ledningettenas om av

Årmedlare. 1996 det 13 ärenden, inte gick årlösa, och 1997attvar som
det två ärenden, inte någonfick lösning.var som

När medlingsförfarandet har avslutats och de i lagen angivna tidsfris-
har gått står det fritt vidta stridsåtgärder. årtema Sedanut, parterna att

1986, då arbetsgivarna genomförde lockout, har det inte förekom-storen
mit arbetsgivarna vidtagit stridsåtgärder.att

Det inte ovanligtär statsmakterna beslutar avbryta arbetsmark-att att en
nadskonflikt lagstifta voldgift obligatorisk skilje-att tvungengenom om
dom. Skiljeförfarandet sker i ården 1952 inrättade Rikslønnsnemnda
Rikslönenämnden, kan tvister innehållet i framtidaavgöra ettsom om
kollektivavtal. bestårNämnden sju ledamöter, opartiskaärtreav varav
och två kommer från vardera arbetstagar- respektive arbetsgivarsidan. Den

attträder i funktion det har utfärdats särskild lagnär den skallen om
tvist.avgöra en

Nämnden fåtthar ofta avtalstvister, i samband medavgöra senastnu
omfattande konflikter våren 1998. Under perioden 1952 till gjordes1994
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90 ingripanden Fram till mitten 1980-talet det närmaststaten.av av var
regel med obligatorisk skiljedom vid konflikt. årUnder antaletharsenare
ingripanden betydligt färre tidigare.varit Systemet har kritiserats därförän

det nåhar försvaga vilja förhandlingsresultat. Detatt ansetts parternas att
ocksåhar åtagandenvarit kontroversiellt med hänsyn till Norges gentemot

ILO och andra internationella organisationer.

Kritik från ILO m.m.

Under åtta klagomåltiden lLO från1981-1994 norska arbetstagar-mottog
organisationer. brutitDe menade Norge den förhandlings- ochatt mot
konflikträtt skall föreligga enligt konventionema 98.87 och Avsom nr
klagomålen frånledde sju till kritik ILO-organen. Kritiken kan samman-
fattas så förhindrat fria avtalsförhandlingar påNorge har stadium,att ett
då det inte pågått eller risk stridsåtgärder,har funnits för inne-ännu som

Ävenburit samhällsfara medfört fråneller omfattande skadeverkningar.
Europarådet har det riktats kritik ingrepp sjukvårdssek-Norge. Ett imot

år ansågs Europarådets1988 oförenligt med sociala stadga, vilkettorn
föranledde från Europarådetsrekommendation ministerkommitté moten

årNorge 1993.
Efter provisoriskt regeringsbeslut obligatoriskt skiljeförfarandeett om

och förbud stridsåtgärder i samband med avtalsförhandlingama imot
oljesektom år 1994, väckte Oljearbeidemes Fellessammenslutning OFS
talan norska i allmän domstol och yrkade skullebeslutetmot staten att
förklaras ogiltigt. Till grund för sin talan anförde första handOFS i att
förbudet stridsåtgärder allmännastred rättsprinciper grund-mot mot av
lagsmässig karaktär och i andra hand det stred Norges folkrättsligaatt mot
förpliktelser. måletOFS förlorade i instanser. domstolenHögstatre an-
märkte i sina domskäl de för övervakningenatt organ, ansvararsom av
ILO-konventionema Europarådetsrespektive sociala tolk-stadga, gör en
ning inte innehåll sådantmed konventionemas detöverensstämmersom

då dessa förhandlades fram och ratiñcerades Norge.var av

3.4 Finland

Finland har påverkats starkare Sverige de förändringarna ipolitiskaän av
omvärlden åren.de tio Sovjetunionens fall innebar föränd-senaste storen
ring för det bådefinländska näringslivet det gäller produktinriktningnär
och utrikeshandel. Omställningen ledde till arbetslös-kraftig ökningen av
heten.
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l krisens spår har regeringen arbetsmarknadensoch valt slutaparter att
samhällskontrakt löner och skatter. Finland kommer vidare attom vara
med i frånEMU vilket kommer ställa särskilda krav löne-starten, att
bildningen. Detta har motiverat fortsätta söka inkomstpo-attparterna att
litiska uppgörelser. ocksåMan har överenskommit särskilda fonde-om
ringar för utjämna konjunktureffekter i den finländska ekonomin.att

Ekonomisk översikt

finskaDen ekonomin har under de åren40 utvecklats starkt.senaste
Samtidigt har i finskasvängningarna den ekonomin kraftigarevarit iän
den svenska. lågkonjunkturenDen internationella i början 1980-taletav

Återhämtningenslog hårdare Finland Sverige.ännu har emel-änmot mot
lertid också gått snabbare.

Hög inflation godrelativt tillväxt på 1970-taletmen

Den finska ekonomin genomgick mycket snabb omvandling underen
1960-talet. En omfattande byteshandel byggdes dåvarandemed Sov-upp
jetunionen. Verkstads- och textilprodukter byttes framför allt sovje-mot

råvaror,tiska bl.a. olja. Byteshandeln förklaring till denannat attvar en
ekonomiska krisen påoch oljeprischockerna påverkade1970-talet inte den
finska ekonomin påverkadei utsträckning de ekonomin deisamma som
flesta andra Såvälvästeuropeiska länder, inkl. Sverige. investeringstakten

den privata konsumtionen fortsatte öka i Finland ända fram tillattsom
1975.

Den finska valutan devalverades redan 1967 och 1971. Importprisema
därför mycket snabbt i Finland, sovjetiskaden byteshandeln tillsteg trots.

Inflationen ökade i snabbare takt i Sverige, samtidigt löneök-än t.ex. som
ningstakten Frånaccelererade. ha legat 10 under 1960-att runt procent
talet årligaden ökningen lönekostnadema i det finska näringslivetsteg av
till år30 Industrins1975. internationella konkurrenskraftnästan procent
försämrades och kraftigt underskott uppkom i bytesbalansen. Försvag-ett
ningen återhållsamoch finanspolitik bromsade efter-exportenav en upp
frågan och påtagligtlöneökningstakten sjönk under åren 1976 1978.-
Tillväxten stagnerade och arbetslösheten steg.

Den dåliga återigentillväxten ledde till Finland devalverade valutaatt
vid tillfällen årenunder och1977 1978. Devalveringar genomfördestre
vid ungefär tid i Sverige och övriga nordiska länder. Samti-ävensamma
digt fortsatte handeln med Sovjetunionen öka och penningpolitikenatt var
förhållandevis finskaexpansiv. Den ekonomin började återdärför växaatt
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i snabb takt vid 1970-talets slut. hela 1970-talet kom iSett BNPöver
årgenomsnitt med hela 3,5 stagnationen underväxaatt procent trotsper

åren 1976 1977. Det kan jämföras med 2,0 i Sverige och 3,0procent-
i förgenomsnitt de länder, medlemmar i EU. Deärprocent som numera

reala lönekostnadsökningarna genomsnitt uppgåkom i till hela 5att pro-
år.cent per

Lägre inflation god underoch fortsatt tillväxt 1980-talet

Under 1980-talet fortsatte den finska ekonomin i snabbare taktväxa änatt
den invånare bådasvenska och skillnaden i mellan ländernaBNP deper
minskade påtagligt. allmänna utvecklingsförloppet finska eko-Det i den
nomin följdeunder 1980-talet dock i imönsterstort sett samma som

långaSverige med den och utdragna högkonjunkturen, i slutetsom av
1980-talet kulminerade i kraftig överhettning.en

FinlandI tillämpades inkomstpolitiska uppgörelser delunder storen av
År1980-talet. 1986 träffades överenskommelser inkomstpolitisktettom

ramavtal, skulle löneökningar 2 plus viss förkort-procentgesom ca en
ning arbetstiden. I avtalet fanns också prisutvecklingsgaranti,av en som
skulle komma utlösas. Omfattande utbyggnader samtidigtgenomfördesatt

socialförsäkringssystemen. Ett relaterade ersättningen vidsystem,av som
arbetslöshet nivåernatill tidigare lön, infördes samtidigt höjdes. Detsom
maximala ersättningsdagarantalet i arbetslöshetsförsäkringen utökades
från 200 till 500. Ungdomar långtidsarbetslösaoch garanterades även
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vid slutet 1980-talet höjdes dess-av

ersättningsnivåerna långtidsarbetslösa.för Samtidigt ökadeävenutom
efterfrågan på arbetskraft i efterhand lönekostnads-och det visade sig att

förutsågsökningarna blev betydligt de överenskommel-större än närsom
träffades.sen

De finansiella marknaderna i Finland avreglerades vid ungefär samma
tidpunkt Såväl upplåningi Sverige. hushållens ökadeföretagenssom som
kraftigt årenunder Tillväxttakten den finska ekonomin1988 1990. i-
ökade dramatiskt årtill högst 6 1989 och arbetslös-närmare procentsom
heten sjönk nivåtill 3,5 Inflationen fart ochprocent. togner en ca
bytesbalansen försämrades påtagligt.

Djup ekonomisk under 990-talet följd snabbkris början 1 av enav
återhämtning

I och med förhållandenaSovjetunionens fall förändrades för den1991
finska påekonomin dramatiskt Bakslaget efter överhettningen isätt.ett
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slutet 1980-talet kom därför bli djupare i Finland i Sverige. BNPänattav
föll med åren12 under 1991 1993 och arbetslösheten tillprocent stegca -

år17 1994.över procent
Samtidigt har dock utgångsläget för snabb tillväxt efter krisen i fleraen

avseenden varit bättre i Finland i Sverige. De offentliga finanserna har iän
Finland varit mycket goda ända fram till början 1990-talet. offent-Denav
liga sektorns konsoliderade bruttoskuld år 1990 uppgick endast till 15ca

BNP i Finland, jämfört med 45 i Sverige. finskaDenprocent procentav ca
utlandsskulden dessutom låg ända fram årtill 1988. Finsk industrivar
hade under 1980-talet i ökad utsträckning kommit vända sig västatt mot
och Finland knöt, i likhet med Sverige, sin valuta till den europeiska
valutaenheten i början 1990-talet. En mindre devalvering denecu av av
finska marken genomfördes årdock i slutet 1991 och den finska valutanav
släpptes flyta fritt betydligt tidigare den svenska under valutakrisenatt än
hösten 1992.

När krisen djupast inleddes dessutom arbete med refor-ett attvar som
socialförsäkringssystemen. offentliganställdasDe pensionsåldermera

Åtgärdsgarantinhöjdes och deras pensioner sänktes. för ungdomar och
långtidsarbetslösa Frånbort. och med 1998 har dessutom möjlig-togs
heterna återkvalificeringtill i A-kassan, deltagande i arbetsmark-genom
nadspolitiska åtgärder, begränsats för samtliga arbetslösa. Egenfinansie-
ringen inom arbetslöshetsförsäkringen har höjts, samtidigt den tidi-som

indexeringen den ersättning, erhålls vid arbetslöshet hargare av som
avskaffats temporärt.

Utifrån den tradition finns i Finland med centrala löneförhandlingarsom
träffades överenskommelser frysta nominella löner, sättett attom som
mildra effekten den ekonomiska krisen. Försök gjordes för-även attav
handla fram sänkningar de avtalsenliga lönerna den ekonomiskanärav
krisen i början 1990-talet djupast. Innan arbetsmarknadensav var som

han fatta beslut de sänkta lönerna blev emellertid förslagenparter om
inaktuella till följd valutakrisen hösten då1992 den fasta växelkursenav
övergavs.

Tillväxten har årsedan 1994 varit mycket pågod. Inflationen har legat
låg nivå och har fallit kraftigt. Den godaräntorna tillväxten har möjlig-en

gjort kraftig ökning sysselsättningen och minskning den öppnaen av en av
arbetslösheten med 7 procentenheter. Arbetslösheten åröver 1998 uppgick

detta till 11trots procent.
I försök åstadkomma differentiering löneökningamaett störreatt en av

mellan olika branscher avstod den finska frånregeringen tillinitiativatt ta
inkomstpolitiska uppgörelser under åren 1992 1993. Trots arbetslös-att-
heten mycket hög kom de okoordinerade förhandlingarna på bran-var
schnivå resultera i ökade nominella löneökningar upphov tillatt utan att ge
någon ökad differentiering mellan olika branscher. Den finska regeringen
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åstad-övergick år tidigare inriktningen sökadärför 1995 till den mot att
komma återhållsam i utbyte bidragshöjningarlönebildning ochmoten

påskattesänkningar. inkomstpolitisk uppgörelse träffades höstenEn ny
1995 och under hösten 1997.ytterligare en

Lönebildningens denroll unioneni monetära

ställaDen europeiska unionen EMU kommer ökade kravmonetära att
konjunkturutveckling finskareal anpassning avvikande i den eko-vid en

ekonominnomin eventuella chocker, kan kommaeller vid de attsomnya
sådanLönebildningen viktig faktor iför i framtiden.utsättas är en en

har starkt betonat möjligheten tillanpassningsprocess. Speciellt finska LO
fortsatta viktig i deinkomstpolitiska uppgörelser, komponentsom en

sådanansträngningar, för underlätta anpassning. Parternagörs att ensom
den finska arbetsmarknaden dessutom i maj 1997gjorde ett gemensamt

kommer öka i betydelseuttalande trepartsöverenskommelsema attattom
i samband uttalandevalutaunionen inleds. Arbetsgivarna har med dettanär

försäkrat framtida fort-sig strävandende inte kommer motsättaatt attatt
på inkomstpolitiskaden inslagna med uppgörelser och centralasätta vägen

avtal.
träffades överenskommelse mellanI november 1997 dessutom ar-en

åtgärderbetsmarknadens ytterligare för hantera de problem,attparter om
avvikande konjunkturutveckling eller eventuella framtida chockersom en

Överenskommelsenkan omfattadekomma förorsaka. bl.a. beslut attatt om
inrätta fond för delfinansieringspeciell partsgemensam aven
arbetslöshetsersättningen och förstärka de redan existerande pensions-att
fonderna. arbetslöshetsersättningfonden förDen partsgemensamma

uppgåkommer, år 2002 2004, till 3 mil-den fullt utbyggdnär är att ca-
markz. uppgåpensionsfondema kommer tilljarder Förstärkningen attav

vilket2,5 totala lönesumman inom den privata sektorn,denprocent av
ersättningsgradenungefär 3,5 miljarder mark. Behovet sänkamotsvarar att

avgifterna till pensionsfondema vidi arbetslöshetsförsäkringen och öka en
lågkonjunktur därmed minska, vilket i sin kan bidra tillkommer att tur en
stabilare konjunkturutveckling. Huvudorganisationema har även enats om

på nivån före-rekommendera den lokala förhandla framatt attparterna
ytterligaretagsspecifika fonder och resultatbaserade lönesystem i syfte att

denÖka förutsättningarna för den nödvändiga reala anpassningen inom
unionen.monetära

Z mark mitten november 1998 ungefär lika med 1,60 svenska kronor.1 ivar av
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Arbetsrättsligt system

Historik

Det dröjde modernt arbetsrättsligt ilänge innan det utvecklades ett systern
Finland. organisationer 1800-Visserligen bildades fackliga slutetmot av
talet kollektivavtal föroch sekelskiftet hände det de fick tecknaattrunt
sina stridsåtgärder årenmedlemmar. Omfattande fackliga under 1908-
1909 ledde emellertid bestämde sig för inte för-till arbetsgivarnaatt att

århandla då Finland hademed de fackliga organisationerna. Efter 1917,
blivit frånsjälvständigt Ryssland, övervägdes kollektivavtal nytt.

år därpåInbördeskriget följande politiska utvecklingen1918 och den
påbefäste emellertid inställningen arbetsgivarsidan och denden negativa

beståkom fram till andra världskriget.att
årFörst organisationerna arbetsmarknaden1940 erkände de stora

varandras existens. huvudorganisationema vid mittenI avtal mellan av
1940-talet fastlades ordning för avtalsförhandlingar. Därefter börjadeen
löner och anställningsvillkor bestämmas i kollektivavtal och det tillkomatt

Årlagstiftning.grundläggande arbetsrättslig 1946 infördes lagen en om
kollektivavtal. arbetsdomstol, funge-Samtidigt inrättades alltjämten som

och principer Arbetsdomstolen iuppbyggd efterärrar somsom samma
frågorSverige. Medling mellan fackliga organisationer och arbetsgivare i

lön tidigt, kollektivavtaloch andra anställningsvillkor förekom trots attom
årinte slöts och i kraft redan 1925.lag medling träddeen om

Ända präglades fackföreningsrörelsen ifram till slutet 1960-taletav
Finland mellan socialdemokraterpolitiska motsättningar och kommu-av
nister. vållade interna stridigheter, komplicerade relationenDet som
mellan försvåradede fackliga organisationerna och arbetsgivarna och
förhandlingarna. förhållandet mellan arbetsmarknadensNumera är parter

påmycket råder arbetsmarknaden Sverige.likt det mellan iparternasom

Kort gällande rättom

Det finns arbetsrättslig lagstiftning i Finland bestäm-omfattande ochen
melserna har motsvarande svensk lagstiftning.ofta likhet med Enstor
skillnad uttryckligt lagstöd för förhandlingsrätten.dock det saknasär att

viktigaste sammanhang kol-De bestämmelserna i detta finns i lagen om
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lektivavtal från 1946, vilken alltjämt i kraft, i lagen medlingär isamt om
arbetstvister.

Rätten till fackliga stridsåtgärder i princip densamma i Sverige.är som
Med kollektivavtal följer fredsplikt. Föreningar, i avtalet,är ärpartersom
skyldiga till under dem lydande föreningar, arbetsgivare ochatt attse
arbetstagare inte vidtar stridsåtgärder påeller bryter avtalet.sättannat mot

föreningEn ha försummat denna s.k. tillsynsskyldighet, stårdetanses om
klart avtalet har tillämpas oriktigt och situationen inte snabbtatt sättett

till, den har kommiträttas till föreningensnär kännedom. fredspliktNär
inte gäller fackliga stridsåtgärder tillåtna.är finnsDet inga bestämmelser i
kollektivavtalslagen, begränsar till stridsåtgärder. Sympatiåt-rättensom

fårgärder såvidtas, länge primärkonflikten lovlig åtgärdenoch inteär
strider fredsplikt, bunden avtal.ärmot partenen egetsom av genom

Arbetsgivare och arbetstagare, bundna kollektivavtalär ochsom av som
medvetet bryter bestämmelser åläggasi avtalet, kan betala s.k.mot att
plikt. Det påminnersanktion skadestånd.är För arbetsgivarensen som om
del beloppet maximerat tillär 130 000 mark och för arbetstagaren till
l 300 mark. Det sistnämnda beloppet den maximala sanktionen förär en
arbetstagare, deltar i olovlig strejk, strejken fortsätter kansom en men om
beloppet dömas gång. Arbetstagaren kan ocksåän i sällsynta fallut mer en
förlora sin anställning.

Enligt lagen medling i arbetstvister skall det tvåfinnas riksför-om
likningsmannatjänster. Den tjänsten för dånärvarande obesatt,ärena
förlikningsväsendets skötsel inte kräva två riksförlikningsmän.anses
Därutöver skall det finnas distriktsförlikningsmän, har sitt uppdragsom

bisyssla. Deras antal och verksamhetsområden fastställs i särskildsom en
förordning.

Riksförlikningsmannen har framför allt till uppgift främja relatio-att
mellan arbetsmarknadens ordförande vid förhand-parter, attnema vara

lingar för få kollektivavtal till stånd leda förlikningsverksam-att samt att
heten vid arbetstvister och vidta förlikningsåtgärderde tvistemasom
föranleder. Om själva har tillsatt särskilt för förlikningparterna ett organ
skall förlikningsmannen avvakta med förlikningsåtgärder. Parterna är
skyldiga infinna sig till förhandling inför förlikningsmannen. Deatt är
också lämna de uppgifter förlikningsmannen begär.tvungna att

Lagen innehåller regler rörande varsel stridsåtgärder. Enom ar-
betsinställelse får inte inledas eller utvidgas, inte Riksförliknings-om
mannabyrån och fåtthar skriftligt meddelande två veckor imotparten ett
förväg. Meddelandet skall innehålla besked orsakema till arbetsinstäl-om
lelsen, tidpunkten påbörjasden skall ellernär utvidgas vilkensamt
omfattning den kommer få. såDen har varslatsättatt som om en ar-
betsinställelse, får inte skjuta den till tidpunkt eller begränsaupp en senare
den i förhållande till vad har i meddelandet,angetts utan att mot-som
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överträdelsegått på dehar med det. angivna bestämmelsernaparten nuav
anmäler åtal.kan brottet till allmäntbestraffas med böter motpartenom

förhållanden har arbetsin-Under vissa kan varslatpart, somen om
åtgärden.planerade arbetsin-ställelse, tvingas skjuta den Omatt upp en

funktioner eller skadarställelse berör samhällets livsviktiga avsevärt ett
framställning förlikningsman-allmänt intresse, arbetsministerietkan av

sådant utfärdas högstförbjuda åtgärden. förbud kan för tidEtt en avnen
från påbörjas. Syftetfrån det den skulle14 dygn, räknat tidpunkten att

långtillräckligt tid för medling.med förbudet skall attvara reservera
då denFörbudet dygn före den tidpunkt,skall delges parterna senast tre

långtgående finnsplanerade åtgärden vidtas. möjligheterskall Mer att
offentliga sektorn.skjuta konflikter inom den

åtgärdockså vilken måste vidtas. Omfinns tidsgräns, inomDet enen
får utvid-inte det arbetsinställelse inte inledas ellermedgermotparten en

utgångenefter förbudet. Tidpunkten för inle-dygnän tre avgas senare
också delges förlikningsmannen ochdande eller utvidgande skall mot-

dygn innan förbudet upphör gälla.attparten senast tre

Förhandlingssystemet

föregås mellanAvtalsrörelsen inkomstpolitiska överläggningar rege-av
näringslivsorganisationer, jordbrukare,ringen, arbetsmarknadens parter,

bety-når överenskommelse och därmed skerm.f1. I regel parterna enen
ochdande löneutvecklingen för olika löntagargrupperkoordinering av

frågor innehålla varierar.branscher. överenskommelse kanVilka ensom
ämnesområden såsomantalIbland har avtalen behandlat t.ex.ett stort

och kon-löner, fönnåner, jordbrukarnas inkomster, priskontrollsociala
junkturfonder industrin.i

åren ochgäller för 1998Det träffade inkomstpolitiska avtaletsenast
på arbetsmarknadenså huvudorganisationema1999. Processen gick till att

inkomstpolitisktträffade principuppgörelseden 27 november ettomen
skallinnehåller löneökningar, vilkaavtal. avtal detaljerade reglerDetta om

principavtaletavtalsperioden.gälla för hela arbetsmarknaden under När
medlemsorgani-huvudorganisationematräffades förband sig att uppmana

dagar avtal i enlighet med den inkomstpo-sationerna inom 14 slutaatt
förbundenlitiska finns öppning föruppgörelsen. Det göraatt egnaen

frågor, står konfliktbranschspecifika inte iöverenskommelser somom
förbundituppgörelsen. Regeringen har samtidigtmed den inkomstpolitiska

förbehåll docksig genomföra vissa skattelättnader, Ett görsatt omm.m.
inkomstpolitiskadenförslagen faller regeringenatt att upp-om anser

omfattning.görelsen inte har blivit i tillräckligt storantagen
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Det inte alltid har nåär lyckats fram till inkomstpolitiskparternasom en
överenskommelse. I dessa fall har de centrala ändå oftaparterna enats om
vissa riktlinjer för de förbundsvisa kollektivavtalsförhandlingama. Van-
ligtvis på förbundsnivå bransch, det finnsrepresenterar parterna en men
också vissa organisationer förhandlar för yrkesgrupper, elektrikersom som
och chaufförer, oberoende branschtillhörighet. Tjänstemännen oftaärav
organiserade efter yrke eller utbildning.

Om på förbundsnivå inte kan kanavtal de vändaparterna sigettenas om
till Riksförlikningsmannen och begära medling. Det någongäller även om

inte vill träffa avtal i enlighet med den inkomstpolitiskapart acceptera att
uppgörelsen. Förlikningsmannen har givits relativt frittett utrymme att

i arbetstvister. Om stridsåtgärdervarsel har lämnats bör hanagera om
omedelbart vidta åtgärder för bilägga tvisten, han haratt även rätt attmen
ingripa i andra situationer då arbetstvist hotar arbetsfreden.en

Förlikningsmannen brukar skjuta planeradeparterna attuppmana upp
stridsåtgärder under medlingen, har inga formella befogenheter attmen
skjuta varslad konflikt. När arbetsministeriet får framställningupp en en

förlikningsmannen konfliktåtgärdförbjuda för tid förattav attom en ge
medling så det brukligt den beviljas.är att

Förlikningsmannen har inte något inkomstpolitiskt uppdrag. Uppgiften
i ställetär söka begränsa antalet tvistepunkter fåoch ståndtill för-att en

likning grundval förslag och bud. Förlikningsmannenparternasav egna
föreslår eftergifter och jämkningar underlättar avtal. Om över-ettsom en
enskommelse gårinte nå får förlikningsmannen lämna bud ochatt ett ge

kort tidsfrist för ställning. någonOmparterna inteatt taen parternaav
förslaget förlikningsmannen detantar överväger meningsfulltär attom

fortsätta medlingen. Annars riskeras stridsåtgärdema verkställs. Omatt
stridsåtgärdema har förbjudits under medlingen gäller måstedock deatt
verkställas inom dagar. måsteAnnars varsel lämnas.tre nya

I Finland har det inte gjorts statliga ingripanden i form tvångslagstift-av
ning konflikt inte har kunnat lösasnär medling. Det har docken genom
förekommit hot ingripanden, inte har genomförts.om som

3.5 Storbritannien

Under 1970-talet präglades Storbritannien omfattande strejker. Sedanav
dess har omfattande förändringar genomförts lagstiftningen,av som reg-
lerar förhållandena på arbetsmarknaden och konflikträtten. Mot slutet av
1980-talet minskade oroligheterna på arbetsmarknaden.

Lönebildningen har decentraliserats och huvuddelen fårlöntagarnaav
sina löner bestämda arbetsgivaren företaget där de arbetar,numera av
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brittiskadenkollektivavtal. Därmedreglerade ivillkoren finns ärutan att
övriga Europa.arbetsmarknaden lik den i USA änmer

översiktEkonomisk

konkurrenskraften.problem medhaftsedan 1960-taletStorbritannien har
omvärlden.1970-talet snabbare iunderPris- och löneutvecklingen änvar

inflationsbe-politikenekonomiskainriktades denUnder 1980-talet
fack-försvagning deochpenningpolitikkämpning stram avengenom en

ekonomiska krisenEfter denförhandlingsposition.liga organisationemas
varit snabb.återhämtningenharvid början 1990-taletav

löneutvecklingenochbegränsa pris-Försöken lagstiftningsvägenatt
vid början1970-talets

brottades medregeringamade brittiskaDe ekonomiska problem, som
och densnabba löneökningamaupprinnelse i deunder hade sin1970-ta1et,

1960-industri under mittenkonkurrenskraften brittiskförsämrade för av
devalveradesindustrins konkurrenskraftbrittiskatalet. stärka denFör att

europeiska länderFlera andra1960-talet.det brittiska pundet vid slutet av
tillväxttakten blev begrän-på brittiskaföljde effekten dendock efter och

pris-med den snabbaproblemetdevalveringen tillsad. Däremot ledde att
i början 1970-talet.ytterligarelöneutvecklingen förvärradesoch av

påkonflikteroch minska antaletkonkurrenskraftenförbättraI syfte att
årarbetsrättenförändringargenomfördes seriearbetsmarknaden aven

Regeringenarbetsrättsliga systemet.avsnittet det1971. Se vidare om
lagstiftnings-förbeslöt genomföradessutom atttrestegsprogramettatt
genomfördesförstaIlöneutvecklingen.begränsa pris- ochvägen ett steg

från novemberi kraftoch utdelningsstopp,pris-, löne-, hyres-ett varsom
lönenämnd ochstatligfickapril 1973. Därefter1972 till och med enen

träf-löneuppgörelser,deövervakapriskommission i uppgift attatt som
år och6löneökningar 7fades, upphov till högreinte än procent pergav -

tillåtna kostnadsutveck-till deni proportionendast höjdesprisernaatt
tillåtna löneök-förhöjdesFrån november 1973lingen. och med gränsen

nedreinkomsttagare dentillätsningar till 10 Dessutom-11 procent.
prisutvecklingstill sig vissaförhandlahalvan löneskalan attav
och prisutvecklingen däm-blev godår och 1973Tillväxten under 1972

våldsamma, specielltdockpolitiken blevfördapades. denProtesterna mot
åter fart och bytesbalansenfrån dessutomfackligt håll. Inflationen tog

åroljeprischocken i slutet 1973. Protes-på i och medförsämrades nytt av
ochomfattande demonstrationertillpolitik ledderegeringensterna mot



134 Ekonomisk utveckling, arbetsrätt förhandlingssystemoch 1998:141SOU



l
l och 135SOU Ekonomisk arbetsrätt förhandlingssystem1998:141 utveckling,

l
Protestvågen samband med gruvarbetar-strejker. kulminerade i storen

införa treda-strejk vilken tvingade regeringenvintern 1974, temporärtatt
facketpå frågan det regeringen ellergarsvecka och utlösa nyvalatt varom

skulle landet.styrasom

andra 1970-taletSocialt under hälftenkontrakt av

labourregeringförlorade valet 1974 ochDen konservativa regeringen en
fackföre-socialt kontrakt medbildades grundval vallöfte ettav om

arbetsrättsliga reglernaningsrörelsen. Kontraktet innebar bl.a. deatt nya
påfrån aktualiserades,delen bort. Dessutom1971 till största togs

industrielltid, frågan kringSverige vidmotsvarande isätt sammasom
och arbets-frågan förstärkning anställningsskyddetdemokrati och avom

också medförde till börjarniljölagstiftningen. regeringenDen att ennya
utlovade brittiska LO TUCfinanspolitik. gengäldexpansiv I attmer

infördeslöner Riktlinjermedverka i frivillig uppgörelse omm.m.en om
uppgå månader ochtill minst tolvavtalsperiodemas längd skulle attatt

uppnåddavidmakthållasyfta till denlöneökningama endast skulle att
förreallönenivån satsningar skulle dockföre skatt. Speciella göras att

relativa position.förbättra lågavlönadesde och kvinnornas
år misslyckades emellertid försökenUnder den regeringens första attnya

kalenderåret 1975begränsa de nominella löneökningama. För uppmättes
underpå Efter fall i BNPnominell löneökningstakt 30 ettprocent.en ca
ökadeåren fick till följd arbetslösheten1974 1975, bland attannatsom-

årår 1976. Från 1976 dämpa-kraftigt, återigen fart och medtillväxtentog
inflationen.såväl löneökningstaktendes samtidigt den nominella som

Ökningen bytesbalansen förbättrades.arbetslösheten ochavtogav
löneökningstaktenså småningom tillledde dockDen goda tillväxten att

löneexplosionen inleddesåterigen från årfart och med 1978. Dentog nya
tidefterbetydande på kompensationinom industrin, krav restes enmen

bytes-Inflationstakten ökade ochallt offentliganställda.framför bland de
åren drogåterigen 1978 1979balansen tenderade försvagas. Underatt en-

årbörjanvåg offentliga sektorn. Istrejker fram, särskilt inom den avav
agerande alltorganisationemas1979 blev missnöjet med de fackliga mer

Torypartietförsvagade labourregeringen.utbrett och knäckte slutligen den
våren 1979.till maktenunder Margaret Thatchers ledning kom
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lnflationsbekämpning via penningpolitik och stegvisstramen
begränsning de fackliga organisationemas maktav

Den konservativa regeringen de tidigareövergav misslyckade för-nya
söken få kontroll inflationsutvecklingen viaöver olikaatt former rätts-av
liga, administrativa och inkomstpolitiska åtgärder. Istället begränsades den
inhemska efterfrågan via framför allt penningpolitik. Det leddestramen
till förbättring bytesbalansen och förstärkt valutakurs. Samtidigten av en
innebar det effekten den internationella lågkonjunkturenatt förstärktes.av
BNP sjönk med sammanlagt 3,5 årenunder 1980 1981 ochprocent -
arbetslösheten från 5 till 10 Den kraftigaöver strukturom-steg procent.ca
vandlingen ändrade maktrelationema mellan arbetsgivare och fackliga
organisationer.

I syfte långsiktigt försvaga de fackligaatt organisationemas maktmera
genomförde den konservativa regeringen dessutom reformeringnya en av
den arbetsrättsliga lagstiftningen. Ett viktigt inslag i regeringensannat
politik omfattande avregleringar och privatiseringar. Offentlig verk-var
samhet lokal nivå konkurrensutsattes och privata entreprenörer, som

offentliga verksamheter,övertog till fri lönesättning,rätt vilketgavs
möjliggj orde lägre löner för motsvarandeän i offentlig sektor. Detgrupper
ledde till försvagning den fackliga styrkan bl.a. inom den offentligaen av
sektorn. Organisationsgraden inom den snabbt expanderande privata
tjänstesektom dessutom tradition låg.var av

ÅrSmå och medelstora företag gynnades skattemässigt. 1988 vidaretogs
de tidigare inkomstrelaterade tilläggen till arbetslöshetsförsäkringen bort.
Samtidigt infördes med in work benefits" för ytterligareett system att
stärka det privatekonomiska utbytet från arbetslöshet till anställ-attav
ning.

Efterhand växlades inflationen till låg nivå och det brittiskaner en pun-
dets värde stabiliserades. Vid mitten 1980-talet tilltog tillväxtenävenav
och Ävenarbetslösheten sjönk tillbaks till 6lägst år 1989.procentsom
reallöneutvecklingen inom det brittiska näringslivet kom bli god underatt
1980-talet. Den kraftiga expansionen i slutet 1980-talet ledde dock tillav

inflationen återigen fart samtidigtatt bytesbalansen ånyotog som
försämrades.

Lågkonjunktur och därefter förnyad snabb tillväxt på 1990-talet

För bemästra den snabbt ökande inflationen vidatt slutet 1980-taletav
stramades penningpolitiken åt. Den internationella lågkonjunkturen vid
början 1990-talet kom därför slå hårt den brittiska ekonomin.attav mot
BNP sjönk med sammanlagt 2,5 årenunder 1990 1991 ochprocent -
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dockPenningpolitiken lättadesarbetslösheten till 10 procent.steg uppca
då1992, Storbritannien bröthöstenbetydligt samband valutakriseni med

ERM.växelkursmekanismensig europeiskadenur
socialförsäkringssystemenserie reformerUnder 1990-talet har aven

stärka privatekonorniskadetvarit ytterligaregenomförts. Syftet har att
fåtilllångtidsarbetslösas möjligheteröka deutbytet arbete och attattav

förmån-har gjortsersättningssystemInkomstprövadeanställning. meren
avgifternaveckan. socialai Deminst 30 timmarliga för de arbetarsom

för de arbetsgivarehar tagits bortåret anställningunder det första aven
långtidsarbetslösa iSpeciella bidrag tilllångtidsarbetslös.anställersom en

dessutom införts.anställning harsamband de börjarmed att en
varitbörjan 1990-talet harkrisen itillväxten efterDen ekonomiska av

Ävennivå.låg problemen medhållit sig kvargod och inflationen har en
tillarbetslösheten har sjunkit tillbaka 7ochbytesbalansen har avtagit ca

ökat.år inflationen har1997procent utan att

Arbetsrättsligt system

Historik

princip prejudikati commonanglosaxsiska byggerDet rättssystemet
prejudikatlagstiftning. Varken iellerlaw, kompletteras ersätts avsom

för fackliga rättig-positivt skyddnågot grundläggandeeller i lag finns det
i deprinciper prejudikat ochfår spridda igäller sökas iheter. Vad som

området.finnskompletterande lagbestämmelsema, som
Storbritannienkonflikträtten iutvecklingenHistoriskt kännetecknas av

Fackligaoch arbetsgivare.mellan arbetstagaremotsättningarstoraav
strejktill eller delta iförbjudna.organisationer länge Att enuppmanavar

skadeståndsgrundande. Underbåde straffbelagt ochkunde senarevara
1900-taleti börjanpåbörjades utvecklingdelen 1800-talet avsomenav

följder förgenomföra rättsligastrejker blev möjligaledde till att utanatt
med-Metoden lagstiftning,och enskilda.fackliga organisationer somvar

skadeståndsanspråk fackföreningaråtal förochförde immunitet motmot
begränsningar för immu-upprätthölls dock vissapraxisoch Iarbetstagare.

godtagbartmåste ha motiv.strejkniteten, ettattt.ex. ensom
tillträde till arbetsplats,kriminelltfortfarandeDet spärraatt menenvar

såförbjudenstrejkvakter, intedvs. utposteringpeaceful picketing, varav
strejk-utposteringkanlugnt till Detlänge gick nämnasväga. att avman

debrittisk strejk ochinslag iväsentligtvakter traditionellt är attett en
vanligenbetydelse. Syftetkring detta harrättsliga reglerna är attstor

presumtiva strejkbrytareförmå arbetstagare ochicke-strejkande att vara
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lojala med de strejkande övertala leverantörer och tjänsteutövaresamt att
inte bistå företaget under tiden pågår.att strejken

Lagstiftning immunitet blev alltså det grundläggande elementet iom
lagstiftningen konflikträtt. Som resultat legitimerades fackföre-ettom
ningsrörelsen påoch 1920-talet blev kollektivavtal vanligt förekommande.
De fackliga organisationernas kvardröjande skepsis rättsväsendetmot
gjorde det långunder tid inte påkrav någonatt uttrycklig formrestes mera

lagstöd för fackliga rättigheter.av
Kollektivavtalen inte rättsligt bindande, kom ändå fåvar attmen en ver-

kan både mellan avtalspartema påoch individuella anställningsavtal.
Lagstiftning minirnilöner ansågs inte behövas. Statens roll blevom att
underlätta förhållandet mellan arbetsmarknadens så de självaparter, att
kunde utveckla vad skulle pågälla arbetsplatserna. Redan vid slutetsom

1800-talet hade det införts lag medling och statligt förav etten om organ
medling hade inrättats. långUnder tid ansågs det arbetsrättsliga systemet
fungera tämligen väl.

Under 1950- och 1960-talen blev emellertid strejker problem förett stort
industrin. Det framställdes krav både på kollektivavtal skulle bliatt
rättsligt bindande och på begränsningar i vidta stridsåtgärder.rätten att
Den konservativa regeringen under Edward Heaths ledning, tillträddesom
år 1970, införde år 1971 lag, väsentligt inskränkte det tidigareen ny som
gällande immunitetsskyddet. Samtidigt gjordes kollektivavtalen rättsligt
bindande för det fall inte kommit någotöverensparterna annat.om
Kollektivavtalsbrott kunde medföra skadestånd för den, hade brutitsom

avtalet. Det infördes också skyldighetmot för organisationer hindraatten
sina medlemmar och frånandra handla i strid kollektivavtal. Lagenatt mot
nådde dock inte sitt Dåsyfte. Labour årvalet 1974 avskaffades denvann
och lag infördes i återupprättade det tidigarestorten settny som,
rättsläget.

När de konservativa under ledning Margaret Thatcher bildadeav rege-
ring år 1979, gjordes ånyo inskränkningar i immunitetsskyddet.stora
Samtidigt drabbades landet långa och omfattande konflikter, främstav
inom gruvnäringen och tidningsbranschen. I flera uppmärksammade
konflikter lyckades arbetsgivarna genomdriva sin uppfattning demot
fackliga organisationernas vilja. Efter begränsningen den fackligaav
immuniteten minskade både antalet konflikter och förlorade konfliktdagar.

Kort gällande rättom

Kollektivavtalsförhandlingar sker alltid frivilligt. Det finns ingen skyldig-
het för företag förhandla med fackliga organisationer. Eftersomatt kollek-
tivavtalet inte rättsligt bindande fårär det inte någon direkt normerande
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anställningsförhållandena. ochverkan för enskilda Arbetsgivarede ar-
från kollektivavtalets be-betstagare avvikerkan avtala villkor,om som

kollektivav-stämmelser. Endast det finns uttrycklig hänvisning tillom en
innehåll från detta. Dettalet hämtar det enskilda anställningsavtalet sitt

alltså fråga kollektivavtalets betydelseföreligger skillnader istora om
brittiskamellan brittiska och det svenska. Detdet systemetsystemet

frågor förmåner och rättig-bygger på anställningsvillkor,i princip att om
påheter löses de enskilda arbetsplatserna.

iuttrycklig klausul dettaFredsplikt följer endast det finns ettom en om
kollektivavtalen ikollektivavtal. Eftersom det hör till undantagen saknar

stridsåtgärder. redovisatsallmänhet för vidta Sombetydelse rätten att nyss
rättspraxis.i eller fastställd i Denkonflikträtten inte heller reglerad lagär

skadestånd förstraff ochexisterar regler immunitetsskydd motomgenom
de agerande organisationerna och arbetstagarna.

konservativa fickefter det deDe lagändringar genomfördes attsom
skade-består allt begränsningar i denregeringsmakten 1979 framför av

ståndsrättsliga med inskränkningar i immu-immuniteten. Den första lagen
Därpå skärpte be-nitetsskyddet redan 1980. följde lagarinfördes som

lagstiftning med den ti-stämmelsema och 1984. Ytterligare i linje1982
Åromgångar samlades be-digare skedde i 1988, 1989 och 1990. 1992

svårapå området dock fortfarandestämmelserna i lag. De är atten
påbåde på bakgrund i law och grundöverblicka grund sin avav common

de Lagändringarna genomfördes förmycket komplicerade.äratt
konfliktåtgärderimmuniteten till endastbegränsaatt att somavse-

påoch deni fackligt syfte den arbetsgivarenvidtas gentemot egna
omöjligaSympatiåtgärder iarbetsplatsen. är attstort settnumeraegna

både åtgärder tillbibehållen gällergenomföra med immunitet. Det
åtgärder till stöd förprimärkonflikt i Storbritannien ochstöd för enen

primärkonflikt i land.annat
stridsåtgärder förfrån vidtahindra arbetstagare värvaattatt att-

andraorganisation eller hjälpamedlemmar fackligatill sin
få stånd med sin arbetsgivare.arbetstagare till förhandlingaratt

stridsåtgärderfyra veckor innankräva medlemsomröstning minstatt-
bestämmelserdetaljeradevidtas. En förutsättning för immunitet är att

också reglerkring till fullo. Det finnsomröstningsförfarandet iakttas
hur till vid fackliga valdet skallom m.m.

skadestånd tidigare,utkräva inte bara,det möjligtgöraatt att avsom-
fackliga organisationernafackliga deförtroendemän ävenutan somav

haftdenna bestämmelse harsådana. föreställningDet allmänär atten
mål iantaletbetydelse väsentliga ökning, har skettför den som av

domstol under tiden 1983 1990.-
vidmakthålla avskeda elleroch utöka möjligheten sägaattatt upp-

strejkande arbetstagare.
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förbjuda arbetsgivare neka arbetssökandeatt anställning elleratten en-
arbetstagaresäga därför denne inte medlem i vissatt ärupp en en

fackförening eller oorganiserad. Denna ändringär syftar till hindraatt
tillämpningen s.k. organisationsklausuler, dvs. avtal mellanav en
arbetsgivare och facklig organisation samtliga arbetstagareatten om
skall medlemmar i den fackliga organisation, iärvara partsom
avtalet.

En arbetsgivare kan vända sig till domstol och begära omedelbart förbud
strejk. Sådana förelägganden spelar roll och har blivit betydligtav storen

vanligare under 1990-talet tidigare.än
Utpostering strejkvakter fortfarande tillåten, så länge detav anses vara

inte sigrör självaän deltar i strejken ochom mer sex personer som som
står placerade i anslutning till den arbetsplatsen. En strejkvaktegna som

något otillåtetgör kan förlora sitt immunitetsskydd. Om mångaalltför
strejkande samlas vid arbetsplatsen, kan det skäl för domstolett attvara en
förbjuda stridsåtgärden.

Den brittiska lagstiftningen blev 1989 och 1991 föremål för frånkritik
ILO-organen, ansåg den inte uppfyllde kraven i de konventioner,attsom

berör till fria kollektivavtalsförhandlingarrätten och strejk.som
Labourregeringen, tillträdde i fjol, inte återinföra någonväntassom av

de skyddsregler, tidigare gällt. Däremot har beslut fattats infö-som attom
lagstadgade minimilöner. Vidare diskuteras skyldighet underra attom en

vissa förutsättningar erkänna fackliga organisationer skall införas i lag.

Förhandlingssystemet

Förhandlingssystemet har decentraliserats under de decenniernasenaste
och koordinering lönebildningen Andelen löntagareärav svag. som om-
fattas kollektivavtal har minskat. I dag har mindre 40änav procent av
arbetstagarna sina löner bestämda i kollektivavtal. Parallellt har decent-en
ralisering skett kollektivavtalsförhandlingama. Andelen arbetstagareav

omfattas centrala kollektivavtal har minskat från 60som av procentca
1980 till 10 1990.procentca

Det inte ovanligt vidär nyetableringar företag arbetsgivarenattav
bjuder in antal fackförbund, får redovisa vad de kan tillföra före-ett som

de skulle bli erkända förhandlingspart.taget Företag, önskarom som som
fackliga kan välja erkänna eller flera organisationer.motparter, att en
Tidigare det vanligt mångamed fackliga organisationer påvar samma
arbetsplats. I dag det vanligast det endast finnsär eller två organisa-att en
tioner för arbetare respektive tjänstemän arbetsplats. förekom-Deten
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organisa-erkänna flerförvillkor änarbetsgivaren, attäven enatt sommer
sarnförhandla.skalltion, kräver dessaatt

Verkstadsindu-nivånationell inompåförhandlingarFöre 1989 fördes
kvalificerad ochyrkesutbildad,minirnilöner förinnehöllstrin. Avtalen

bestämmelseravtaleninnehöllVidarearbetskraft.okvalificerad ar-om
förhandlings-ingickDärtilllediga helgdagar. ävenochbetstidens längd

År arbetsgi-1989 valdemellankonflikterordningar för lösa parterna.att
kollektivavtal.teckna centralainteverkstadsindustrininom attvarna

arbetstidsförkort-krävdeorganisationernafackligaBakgrunden deattvar
inteharDäreftervilligaintearbetsgivarnaningar, att acceptera.varsom

verkstadsindustrin.branschnivå inompåträffatsnågra kollektivavtalnya
kollektivavtalen,från de tidigare ärgiltighetharfortfarandeDet enda, som

mellantvisterför lösaförhandlingsordningarbestämmelserna attom
förhand-föremål förfall varitåren endastharDe treparterna. senaste sex

förhandlingsordningen.mednivå enlighetilingar central
kollek-träffarverkstadsindustrininomföretagenhälftenKnappt av

täck-företagsnivån. Fortfarande ärträffasAvtalentivavtal löner.om
servicenäring-industrin inomhögre inomkollektivavtal änningsgraden av
återfinns inomkollektivavtalreglerasandel lönerHögst genomsomarna.

den offentliga sektorn.
Arbetsgivarorganisatio-förhandlingarna.samordningsker ingenDet av

från förutsättningarnautgå deskallföretagen attförordar att egnanema
ellerprisutvecklingenallmännafölja denoch intebetala lönehöjningar

lö-arbetsgivarorganisationemaproducerarDockcentrala index.andra
rådande löne-informationmedmedlemmarbistår sinanestatistik och om

lönesättning.företagensvägledning förnivåer lönestruktureroch som

Konflikter

År 1974minskat.hararbetsmarknadenpå den brittiskaAntalet konflikter
endast1994konflikter medan detiarbetsdagarförlorades miljoner15

år.nivån 100den lägstavilketkonfliktdagar,miljonernoterades 0,3 var
organisationernafackligaDelagstiftningen.iändringarnaförklaringEn är

fackligalokalabland dekonfliktviljandämpaeftersträvar attnumera
ibegränsningarföljdtillböterundvikaföreträdarna för att av

medlemsom-obligatoriskadebidragande faktorimmuniteten. ärEn annan
gällandeenligtmedlemsomröstningkonfliktbeslut. Enröstningarna före

majoritetgenomföra. Menkomplicerad närstrikta regler är att aven
fackligadedet oftakonflikt, räckerförväl hararbetstagarna attröstat en

skallarbetsgivarnaförresultatetorganisationerna att varapresenterar
konflikthotetuppnå avtal sättsförkompromissaberedda utan attettattatt

i verket.
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Ytterligare förklaring till minskningen antalet strejker föränd-en ärav
ringen industristrukturen. De historiskt konfliktfylldaav branschernamest
såsom kol, stål, järnväg och har krympt kraftigt, medan de växandevarv
branscherna inte har tradition lösa konflikter medatt strejkvapnet.samma
Ändrade villkor för företagsamheten ocksågör arbetsgivare ochatt ar-
betstagare i utsträckningstörre uppfattar de har intresseatt ett gemensamt

lösa motsättningaratt konflikter.öppna De hårdaav utan motsättningarna
och våldsamhetema i samband med tidigare konflikter har varit avskräck-
ande för många britter.

.

Medling

I Storbritannien finns särskild myndighet, Advisory, Conciliation anden
Arbitration Service ACAS, bl.a. har till uppgift underlättaattsom parts-
samverkan. ACAS har fyra huvuduppgifter nämligen förebygga ochatt
lösa konflikter mellan i samband medparterna kollektivavtalsför-t.ex.
handlingar, bistå med medling föratt lösa frågorparterna att som annars
kommer bli föremål för prövning iatt domstol, främja partssamverkanatt
på enskilda arbetsplatser informationsmaterialatt ut gäl-genom ge om
lande bestämmelser råd till ochsamt att sprida kunskapparternage att om
goda exempel.

Det frivilligtär för anlita ACAS. Detparterna att flertalet allastora av
kollektivavtal ingås innehåller emellertid medlingsklausul,som en som
hänvisar till ACAS. Parterna kan helst avbrytanär samarbete medettsom
förlikningsmän eller rådgivare från ACAS. Om så begär kanparterna
ACAS erbjudaäven hjälp med skiljemannaförfarande. Som skiljemän
anlitas inte anställdaär ACAS.personer som av

Medlingsuppdragen utförs anställda ACAS, dettaav menpersoner av
arbete endastutgör 5 den totala arbetstiden.procent Totaltnumera ca av
hanterade ACAS 1300 medlingar år 1996. I 90 fallen leddeca procent av

fram till avtal. Den tidsmässigt omfattandeprocessen uppgiften förmest
ACAS hantera individärendenär och föratt detta används 2/3 den totalaav

Övrigarbetstiden. arbetstid läggs påfrämst rådgivning till lokala parter.
Totalt finns 650 anställda hos ACAS.

Verksamheten bedrivs främst lokalkontor, finns utplacerade iav som
skilda delar Storbritannien. Endast fåtal ärenden klassificerasettav som
centrala lönetvister och hanteras tjänstemän huvudkontoret. Mångaav

dessa tvister enbartrör arbetsgivare, följdernaav konflikten ärmen av en
ofta sådana det riskerar drabba samhälletatt i Exempelatt sådanastort.
lönetvister de berörär flyget och Londons kollektivtrafik.som

Medlingen i kollektivavtalsfrågor inriktas på underlätta föratt parterna
lösa sina problem. Detatt sker bl.a. medlaren försöker fåattgenom par-
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konfliktlösning.ordningar förtillämpautveckla ochterna att egna
uttömdaheltskallförhandlingsordningarTillämpningen varaegnaav

Frivillighetenlösa tvist.går försökerfrån in ochACASinnan medlare en
nöjda medbåda skallutgångspunktenstarkt ochbetonas är parteratt vara

såledesbud till Detinte ärdärförlösning. Medlarna lägger parterna.en
skiljeförfarande.jämfört med vidmedlingvidskillnader istora processen

3.6 Irland

Arbetslös-svår kris.ekonomiskIrland iVid 1980-taletmitten envarav
utlands-ochsysselsättningen föllökade,emigrationenheten kraftigt,steg

arbetsmarknadensochregeringensigbestämdeskulden I det lägetväxte.
ingåutvecklingennegativadensöka vändaför att enparter att genom
för denstartskottetblevDettaskatter,löner,överenskommelse m.m.om

tillämpas.fortfarandesamförståndsmodell som
ochnominell löneutvecklingbalanseradhaftIrland har sedan dess enen
snabbdelvisförklaraspåfallande ekonomisk tillväxt. Detsnabb av en

EU-bidrag.användaoch välinvesteringarutländskainströmning av
arbetsmarknaden medpårelativa lugnetdetUtvecklingen har främjats av

tidigare.väsentligt färre strejker än

översiktEkonomisk

ländernamateriellt fattigaste1970-talet till deIrland hörde i början settav
Spanien. BNPPortugal ochGrekland,medsällskapi Västeuropa, i per

de övrigaförgenomsnittet60drygtcapita uppgick till bara procent av
capita högreBNPlandets änI dagvästeuropeiska är genom-staterna. per

för EU. Dennagenomsnittetnivå medoch helt isnittet för Västeuropa
motstycke.europeisktinhärntning saknar varje

till 1980-talets mittutvecklingen framIndustrialisering kris:och

delendenunderstartadeindustrilandIrlands tillutveckling avsenare
år, vilketmed 4år 1960 vuxit1950-talet. har sedanBNP procent perca

år. tillväxtenhöga40 Denmindrefyrdubbling skettbetyder änatt en
eko-tämligen slutenfrån varithaåterspeglar Irland,till del attattstor en

årEECmedlemLandet blevomvärlden.nomi, gradvis har öppnats mot av
mycketblivithardirektinvesteringarna,utländska1973. De ettsenaresom

vidöka redanekonomin, hade börjatirländskai denframträdande inslag
påskyndat Irlandstorde hakapitalutländsktdenna tid. Inflödet omav
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Ännu så årvandling från jordbruks- till industriland. 1970 27sent som var
förvärvsarbetande sysselsatta i jordbrukssektom, inbegripetdeprocent av

Årskogsbruk och fiske. 1980 andelen 18 och bara drygt 10procentvar nu
istrukturomvandling har skapat "överflyttningsvinster"Dennaprocent.

ekonomin, vilka givit väsentliga bidrag till den totala BNP-tillväxten.
gått FrånUtvecklingen har emellertid inte spikrakt fram. slutet 1950-l av

talet fram 1970-talet i god takt, med 4till slutet BNPväxte över procentav
år. från tillväxtsynpunkt klarade Irland skenbart väl den världsom-Settper

Årensom-följde på års oljekris. 1976-1979fattande recession, 1973 note-
på år,rades BNP-tillväxt hela 6 samtidigt förstärktesprocenten per men

balansproblemen. Landet hade offentliga underskott, bytesba-stora stora
lansunderskott inflation.och hög

fortgå i 1970-talet intematio-Att tillväxten kunde hög takt denut, trots
offentliganella recessionen, berodde till del ökade utgifter. Ersätt-stor

ningsnivåema socialförsäkringssystemen fördubblades underi änmer
vård-loppet år, samtidigt de offentliga utbildningssys-fyra ochsomav

alltså fråga "överbryggningspolitik"byggdes Dettemen ut. avvar om en
finansiellaSverige försökte föra under tid. Detypsamma som samma

konsekvenserna emellertid offentliga sek-blev i Irland. Den totalastörre
låg påhastigtunderskott inkl. ränteutgifter och sedan kvarväxtetorns en

nivå eller fram till offent-10 BNP däröver ända 1987. Denprocentav av
liga dåbruttoskulden uppgick till 125 BNP.procent av

några fåBytesbalansunderskott storleken BNP sedanprocentav av var
länge betraktasnormalt inslag för Irlands del, underskotten kundeett men

fortgåendepå inflödet direktin-tolerabla med tanke det parallelltsom av
vesteringskapital. 1970-talet emellertid underskottenslutetMot växteav

nivåer, underalltmer och nådde ohållbara BNP i genomsnitt12 procent av
alltså förhållandet mellanperioden 1979-1982. Det tenns-of-trade,var

försvagades. Orsaken till detta i sinoch importpriser, turexport- varsom
defrämst oljeprisstegringama. Efter minskade underskotten,1982 men

fanns utlandsupplåningen Bytesbalansenkvar till 1988 och växte.ännu
belastades således allt ränteutgifter.störreäven av

spår de flestaI oljeprishöjningarnas också inflationen fart, liksom itog
första hälft,andra länder. sedan under 1980-taleteuropeiska Den avtog

Ökningstaktenså i närings-inte snabbt i Storbritannien.t.ex.men som
livets hälft drygt 3lönekostnader under 1980-talets första procenten-var

Underheter år EU-ländemas genomsnitt.snabbare de nuvarande 15änper
kunde1970-talet något Visserligenhade skillnaden varit större.ännu

ungefär med högrehälften relativlöneökningen kompenserasav
ändåproduktivitetstillväxt, inte förenlig medlönebildningen enmen var

stabil sig till EMS föreffektiv växelkurs. Irland, 1979 hade anslutitsom
devalveringsbenägnaslippa den år gamla kopplingen till den150att

brittiska valutan, devalvera.tvingades självt att
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Återhämtningen: utvecklingen sedan 1980-talets mitt

dettaI läge enades regeringen, fackföreningsrörelsen och arbetsgivarna om
och måstesamarbete till för vändaatt utvecklingen.ett atten samsyn

Resultatet blev inte bara "förhandlad inkomstpolitik" för att styraen
lönebildningen, också uppgörelser mellan de denutan tre parterna om
ekonomiska politiken, inbegripet avgifterskatter, och sociala fönnåner. En
ledstjärna för fortsättningen blev den kommasträvan attgemensamma
med i EMU och därför uppfylla kriterierna i Maastrichtfördraget.att

Vissa tecken harmonisk ekonomisk utveckling hade i och fören mer
sig kunnat skönjas redan före 1987, förstaden dettanär utarbetadesätt
strategin började tillämpas. Bytesbalansunderskottet hade reducerats,
löneutvecklingen hade börjat sig normaltnärma europeiskt snitt Menetc.
tillväxten påtagligt nedpressad, efter historisk irländskmätt standard,var
och den registrerade arbetslösheten 17 Västeuropas högstaprocent,var

Spaniens. offentliganäst Det underskottet låg envist kvar i närheten 10av
BNP. I sistnämnda avseenden har sedan framgångardessprocent treav

registrerats, åtminstone delvis måste tillskrivas de samarbetssträ-som nya
vandena på de ekonomiska och sociala fälten i det irländska samhället.

Budgetunderskottet nedbringades snabbt mycket finans-stramgenom en
politik. De offentliga investeringarna minskade och skatteindrivningen
effektiviserades. Det ledde till budgetunderskottet reducerades tillatt
mindre 2 årBNP harän 1989. Det sedan dess legat kvar iprocent av
närheten nivå.denna årFör 1997 har dock mindre överskott registre-ettav

Tillväxten i BNP har verksamt bidragit tillrats. sysselsättningen iatt
landet ökat. Antalet sysselsatta har vuxit med 2 år sedanöver procent per
1987. Den registrerade arbetslösheten har fallit till under från,10 procent

17 i mittennämnts, l980-talet.procentsom av
Irland har haft fördel växande del totalbefolkningen utgjortsattav en av

arbetsåldrarnai de s.k. år.15-64 Andelen äldre intehar ännuav personer
Ävenökat, såsom i Sverige mångaoch andra europeiska länder. inom

åldersgruppen år15-64 befolkningen påfallandeär Ett minskat barna-ung.
födande har dessutom medfört andelen barn i den irländska befolk-att
ningen sjunkit. enskildasDe och samhällets försörjningsbörda har häri-

minskat, i långt perspektivtemporärt har möjligenettgenom men man
gjort sig beroende invandring för i framtiden försörjningenatt tryggaav av
de äldre i samhället. Traditionellt har Irland haft nettoutvandring, men
sedan år 1995 har visst invandringsöverskott registrerats.ett

Tillväxten i den irländska ekonomin fortfarande mycketär hög. BNP-
tillväxten bedöms bli mycket betydande 1998 och 1999,även även om
1997 års uppgånglO-procentiga inte kan fortsätta. Tillväxten överstiger
vad bedöms den långsiktigt uthålliga. OECD beräknar densom attvara
faktiska årBNP 1998 och 1999 kommer bli högre änatt ett procentpar
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den potentiella nivån; det s.k. produktionsgapet alltså negativt. Bud-är
för 1998 expansiv och omfattar både skattesänkningarärgeten och utgifts-

ökningar i enlighet med vad framförhandlats mellan regeringen ochsom
olika intressenter i samhällslivet. Det finns inflationstryck i ekonomin,ett
och överhettningstendenser kan bådeiakttas arbetsmarknaden och
bostads- och fastighetsmarknadema.

Arbetsrättsligt system

Historik

Efter långunder tid ha varit i union med Storbritannien blev Irlandatt
gradvis självständigt under 1900-talets första hälft. Ett självständig-
hetsavtal ingicks med britterna 1921 och republiken Eire bildades 1937.
Officiellt det dock först 1949, Irland lämnade det brittiskavar som sam-
väldet och blev helt självständigt. Mot bakgrund den långvarigaav an-
knytningen det naturligtär rättsordningen många besläktadatt sätt är
med den engelska Den irländska arbetsrättenrätten. har emellertid också
vissa utmärkande drag, helt frånskiljer sig arbetsrätten i Storbritan-som
men.

Från mitten 1940-talet det uppgift för the Labour Court Ar-av var en
betsdomstolen lösa tvister vid avtalsförhandlingar. Traditionellt skiljeratt

i de anglosaxiska länderna inte på intressetvister och rättstvister. Denman
irländska arbetsdomstolen har därför haft roll den svenska.änen annan

Under 1980-talet uppstod det ofta konflikter i samband med avtalsför-
handlingar. Arbetsdomstolen blev kraftigt överbelastad och det tidtog
innan tillgångfick till medlare eller skiljemän.parterna

långvarigaEfter förhandlingar mellan regeringen och arbetsmarknadens
infördes årdet 1990 Industrial Relations förhål-parter Act lagen ny om

landet mellan arbetsmarknadens innebarparter. Den viktiga förändringar
i hanterasättet intressetvister. betydelsefullaDen reformenatt mest var
inrättandet förlikningskommissionen Labour Relations Commission,av

har till uppgift främja bättre samverkan mellan arbetsmarknadensattsom
Utöver erbjuda förlikningsmän bedriver kommissionenparter. att ett

förebyggande rådgivning,arbete med konsultinsatser, uppföljning och
forskning. Arbetsdomstolen kan fortfarande kopplas in för medverka iatt
förlikningen intressetvister. Skiljedomar förekommer dock endastav om
båda så önskar.parter
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gällandeKort rättom

skall byggakollektivavtalsförhandlingama debärandeEn princip för är att
reglerasFörhållandet arbetsgivare och arbetstagarefrivillighet. mellan

lagstöd förfrivilligt. Det saknasdet kan skekollektivavtalgenom om
ochStorbritannien uppkommer förhandlings-förhandlingsrätten. Liksom i

Så fackförening-immunitet. längekonflikträtt bestämmelser omgenom
stridsåtgärder, harregler, de vidtari föreskrivnaföljer vissa lag närarna

de varkenimmunitetsskydd, innebärde och deras medlemmar attett som
skadeståndsskyldiga följdtillnågot eller blikan dömas för brott av

alltså få för-stridsåtgärderstridsåtgärden. kan organisationernaGenom
handlingar stånd.till

med iharfår bildas fritt och arbetstagareFackföreningar rätt att vara
får emellertidmedlemmarstå Föreningarna och derasdem eller utanför.

fåttnågot de har registrerats och negotia-inte immunitetsskydd förrän en
måstefå sådan de halicenslicence förhandlingslicens. Förting ettatt en

bestämmelser i sina stadgarvisst visa de harantal medlemmar, attatt om
stridsåtgärd föregås hemlig omröstning deponeraskall samt enen av en

år måstemedlemmanVarjeefter antaletberäknatssumma pengar som
går kontrol-medlemsantal, såfackföreningen på sitt detatt attnytt uppge

med reglerna.lera alltjämtden deponerade överensstämmeratt summan
står i lagvisserligen inteKollektivavtal praktiken bindande. Deti attär

rättstillämpning hari domstolarnaskollektivavtal skall bindande,vara men
detanställningsavtal brukarenskildade dock bindande. Iansetts vara

tid gällande kollektivavtalet. Detdet vid varjehänvisning tillgöras en
frånså innehåll kollek-sittenskilda anställningsavtalet hämtar sätt
reglering.starkare Igår i riktningtivavtalet. Utvecklingen inte mot en
finns vissaoch Detstället traditionella frivillighetenbetonas den mer.mer

registrerakollektivavtalmöjligheter allmängiltigförklara attatt genom
iakttarintesedan bötfälla arbetsgivaredem i Arbetsdomstolen och att som

så sker.sällsyntavtalen. har dock blivit alltmerDet att
med-får intefackföreningenEnligt stadgebestämmelserobligatoriska

sålunda intefårföregående medlemsomröstning. Deverka i strejk utan
stridsåtgärdeller stödjaorganisera, ställa sig bakomdelta attutanen

medlem-bland allahemlig omröstningbeslut detta har fattatsom genom
gälleråtgärden. omröstningrimligen kan beröras Kravetmar, som av

förmån försympatiåtgärd tillbåde stridsåtgärdför och för enen egen
förnågon skall lämna frittBestämmelserna i stadgarna utrymmeannan.

majoritetstridsåtgärder,avstå frånfackföreningens ledning ävenatt enom
fackföreningarstridsåtgärd. fall flerade För detröstande förärav en

fårså ändå intedenstridsåtgärd, stadgarna utformasskallöverväger atten
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vidtas inte samlad majoritet samtliga röstande har varit förom en attav
åtgärden vidtas. Om fackföreningen organiserad i ICTUär skall stadgarna
utformas så Strejken, för få vidtas, skall ha tillstyrktsatt även denatt av
organisationen.

Den immunitet gäller för auktoriserad fackförening och desssom en
medlemmar relativt omfattande. frågaIär fackliga stridsåtgärder,om som
har vidtagits i enlighet med bestämmelserna sluten omröstning, inklu-om
derar den skydd åtal skadeståndskravoch grund intrång i handelmot av
eller affärer, kontraktsbrott påverkaneller för attav en annan person
förmå denne bryta anställningskontrakt. Immunitetenatt omfattarmot ett
enbart föreningen och medlemmar i den fackförening, inblandad iärsom
stridsåtgärden.

Varsel stridsåtgärd skall lämnas vecka i förväg. Underlåtenhetom atten
varsla påverkar inte immuniteten. Däremot kan stridsåtgärden förbjudas
vid vite domstolsbeslut. Det kan under vissa förutsättningarett skegenom
både då varsel inte har lämnats i tid dåoch beslut stridsåtgärden inteom
har fattats vid sluten omröstning. kan ocksåDet ske stridsåtgärden harom
medfört skadegörelse, olaga intrång, m.m.

Utpostering strejkvakter picketing tillåten så länge gårär dessaav
fredligt till och utposteringenväga endast försker lämna informationatt

stridsåtgärden påeller fredligt förmå andrasätt stödja den. Detom äratt
också i allmänhet tillåtet strejkvakter arbetsplatsatt utpostera en annan

den secondaryän picketing, det rimligt denär andreegna att anta attom
arbetsgivaren på kan försvagasätt verkningarna denettagerar som av egna
stridsåtgärden. sådanaEndast arbetstagare deltar stridsåtgärdeni ochsom
deras fackliga företrädare får uppträda strejkvakter.som

Även arbetsgivare kan vidta stridsåtgärder. Lockout tillåten förutsattär
berörda arbetstagare får återgå i arbeteatt lockoutperiodennär är över.

Förhandlingssystemet

Inkomstpolitiska uppgörelser

Förhandlingssystemet kännetecknas alltså inkomstpolitiska uppgörel-av
Sedan 1987 har det varit obruten period med samhällskontraktser. en

mellan arbetsmarknadens jordbrukama och Det förstaparter, staten.
samhällskontraktet benämndes för återhämtning.nationellprogrammet
Uppslutningen kring de inkomstpolitiska uppgörelsema avspeglas i be-
nänmingarna på överenskommelsema i och ordning kallats, Pro-tursom

för ekonomisk och social utveckling, Programmetgrammet för konkur-
renskraft och arbete och det gällande avtalet Samverkan år 2000 förnu
delaktighet, sysselsättning och konkurrenskraft.
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utgångspunktema för förhandlingarna utarbetas inomDe ekonomiska ett
och och National Eco-råd ledningvetenskapligt under staten parternaav

Rådet publicerar ekonomiskand Social Council NESC.nomic en
innehåller bedöm-bakom. Rapportenhar ställt sigrapport, parternasom

arbetsmark-finanspolitik och skatter, lönebildning,ningar bl.a.om
strukturomvandling i näri-behovetnadspolitik och utbildning samt avom

ngsliv och offentlig sektor.
1996 inbjöds förutom arbetsmark-förhandladesNär det avtaletsenaste

gällde exempelvis organisa-organisationer. Detnadens andraävenparter
lokala intresseorganisationertioner företräder arbetslösa, samt orga-som

innehåller, förutomföretag. Avtaletnisationer för små och medelstora
åtgärder områdenainom föroch löner,överenskommelser skatter ävenom

näringspolitik och jordbrukspolitik.arbetsmarknadspolitik,socialpolitik,

Löneavtal

kollektivavtal löner anställ-Lönefrågoma till ochregleras i utkastett om
motsvarandearbetstagarorganisationen ICTU ochningsvillkor mellan

bilaga till samhällskon-Utkastet fogasarbetsgivarorganisationer. som en
intetraktet. i de fall lokala kommerAvtalet skall gälla överensparter om

något tidigare gällande avtal löperträda i kraftoch skall när ut.annat
deltar i de inkomstpolitiskaArbetsgivarorganisationen IBEC, upp-som

organi-många inte erkänner fackligagörelsema, har medlemsföretag som
samhällskon-inte heller binds avtalet isationer, och följaktligen avsom

på enskilda med-traktet. avtalen arbetstagarsidan deParter i de lokala är
praktikenNivåema sarnhällskontrakten blir ilemsförbunden ii ICTU.

avtals-inte sluter kollektivavtal. Devägledande för de företagäven som
löneutvecklingen i de företagreglerade därmed dämpatlönerna har även

inte sluter kollektivavtal.som
kollektivavtal förutsätterDe fackliga organisationerna har accepterat att

skall sluta kollektivavtal. Detfrivillighet, fler företageftersträvar attmen
inte sluter kollektivavtal. Deframför utlandsägda företag,alltär som

värdet sysselsättning och investe-fackliga organisationerna att avmenar
avstår frånriskera företagenringar viktigare för medlemmarna änär att att

etablera sig i Irland.att
låglöne-baslönemaprocentuella ökningar vissaI avtalet samtavanges

löneökningargällande avtalet innebär 2garantier. Det procent percanu
det andraår. möjlighet för de lokala underDärutöver finns parterna att

ytterligareavtalsåret höja vissa löntagare medförhandla att grupper avom
förhandlaLokala harhögst baslönen.2 även rätt attparterprocent omav

sjukförrnåner fallpensions- och i deinförande eller förbättringar ettav
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visst företag erbjuder väsentligt sådana förmånersämre vad gällerän som
på arbetsmarknaden i övrigt.

Konfliktlösning

Vid tvister uppstår med anledning kollektivavtal skallsom parternaav
vända sig till Labour Relations Commission,gemensamt de inte harom

överenskommit lösa tvister. Vidaresätt strejker ellerannat att attom anges
andra konfliktåtgärder inte får vidtas fackliga organisationer, anställdaav
eller arbetsgivarorganisationer angående frågor reglerade i avtalet.ärsom
Det finns inget förbud för arbetsgivare höja lönerna för enskilda indi-att
vider vad iutöver avtalet.som anges

Antalet strejker har minskat väsentligt jämfört med tiden före sarnhälls-
kontrakten. Under 1990-talet har antalet strejker varierat mellan och30 50

år och antalet dagar, har förlorats i strejker, varierat mellanper som
24 000 och 200 000 år. Antalet ärenden hos medlingsinstitutet ärper stort
och uppgår till år.1 500 dessaAv handlar hälften löneröver ochca per om
anställningsfömiåner. Många andra tvister omstrukturering ochrör omor-
ganisationer. Medlingsinstitutet efter minskasträvar antalet ärendenatt
bl.a. åstadkomma förbättrad samverkan mellan lokalaattgenom parter.

i3.7 Nederländerna

Nederländerna drabbades under slutet 1970-talet ekonomiskaav av pro-
blem. För komma till med problemen harrättaatt förändringarstora av
den ekonomiska politiken genomförts med början år 1982. Samtidigt
bestämde sig på arbetsmarknaden för genomföra omfattandeparterna att
förändringar lönebildningen i syfte möjliggöra förbättringattav en av
sysselsättningsläget. viktigEn del den överenskommelse, träffa-var som
des mellan i Wassenaar år 1982, efter förbundsvisaparterna strävaattom
kollektivavtal lågamed nominella löneökningar i utbyte gradvisamot
förkortningar arbetstidema.av

Hårdvalutapolitiken i kombination med de omfattande reformema deav
offentliga välfärdssystemen och sänkningen den nominella löneut-av
vecklingen fick till följd obalanserna i ekonomin efterhandatt avtog.
Under 1990-talet har den ekonomiska utvecklingen förbättrats ytterligare
och Nederländerna betraktas många Europasett mestnumera av som av
framgångsrika länder.
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Ekonomisk översikt

Stora balansproblem under 1970-talet

från många länder tillväxten i denTill skillnad andra europeiska var
1970-talet.nederländska ekonomin relativt god under delen Denstörre av

gjordesekonomiska stimulerades, dels de investeringartillväxten av som
kraftigför nederländska delen Nordsjön, delsutvinna i denatt av av engas

viss tillfällig dämpning BNP-utbyggnad den offentliga sektorn. En avav
vid mitten 1970-talet med detutvecklingen inträffade visserligen redan av

påtagligtårförst sista tillväxten i ekonominunder decenniets trevar som
försämrades, i bytesbalansen efterhandsamtidigt underskottett upp-som
kom.

gastillgångarna användesIntäkterna från exploateringen i Nordsjönav
åtagandena.under utsträckning till öka de offentliga1970-talet i stor att

ersättningsnivåernaDe offentliga där kopp-transfereringssystemen, var
lade inom industrin, byggdes efterhand Storatill löneutvecklingen ut.

finansieradsatsningar utbyggnaden offentligtgjordes dessutom av
sjukvård befolk-kraftigt subventionerade bostäder till den deloch av

utgifterningen, hade de lägsta inkomsterna. Den offentliga sektornssom
procentenheterandel ökade med 17 under loppetBNPsom av enav ca

tioårsperiod. offentliga sektorns finansiellaSamtidigt försämrades den
påfrån början 1970-talet till underskottsparande litet överskott i ettett av

början l980-talet.7 BNP iprocentca av av
försämrades sysselsätt-den relativt goda ekonomiska utvecklingenTrots

1970-ningen på stadigt under heladen nederländska arbetsmarknaden
befolkningen i för-talet. ledde andelen sysselsatta blandDet till att

nivå,ålder på medvärvsaktiv i början 1980-talet un-somav var nere en
länder.övriga här studerade Dendantag för Irland, klart lägre iänvar

dåliga medsysselsättningsutvecklingen sammanhängde bland annat en
påsinomfattande antalet förtidspensionärer, vilket iökning ettturav

påtagligt finanserna.bidrog till försämringen de offentligasätt av
löneök-nominellal likhet med de flesta andra europeiska länder devar

1970-talet. Till skillnad i Sve-ningarna höga i Nederländerna under mot
redanrige emellertid löneökningstaktenoch andra länder kulrninerade

Från fram tillunder mitten 1970-taletförsta hälften 1970-talet. avav
löneökningstakten i Nederländernamitten 1980-talet, har den nominellaav

utred-något åtta ländersjunkit snabbare i de europeiskaän annat somav
ningen specialstuderat.
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Omläggning den årekonomiska politiken 1982av

Till skillnad från valde Nederländerna upprätthållaSverige söka värdetatt
sin valuta tilltagandede balansproblemen under 1970-talet.trots

Nederländerna gick med i det europeiska samarbetet EMSmonetära när
det bildades 1979. Med undantag mindre justering valutans värdeav en av

2 1983 har värdet nederländska valutanden varit oförändratprocent
D-marken ända sedan EMS-samarbetet inleddes.gentemot

Den tidiga inriktningen lågfast växelkurs och inflation, i kombina-mot
tion med den internationella lågkonjunkturen i början l980-talet, leddeav
till kraftig ökning arbetslösheten. ökadeDe kostnaderna för arbets-en av
lösheten förvärrade ytterligare finanserna.de offentliga Det framstod
därför allt uppenbart det nödvändigt genomföraatt attsom mer var om-
fattande reformer åtagandenade offentliga för vända den negativaattav
utvecklingen. Indexeringen offentligade transfereringarna och mini-av

Ävenmilönen till löneutvecklingen inom den privata sektorn slopades.
indexeringen offentliganställdasde löner bort samtidigttogsav som
direkta nominella lönesänkningar för de offentliganställda genomfördes.
De tidigare förtidspensioneringför förändrades.generösa systemen

De förändringar från årkom genomföras 1982 blev inledningenattsom
till markant vändning utvecklingen i den nederländska ekonomin. Deen av
offentliga finanserna förbättrades med början 1983. En betydelsefull
överenskommelse träffades mellan arbetsmarknadens i Wassenaarparter
utanför Haag. I denna överenskommelse lovade de fackliga organisatio-

verka för återhållsamhet i lönebildningen i utbyteatt motnerna en succes-
siv förkortning arbetstiden. Den nominella löneutvecklingen har där-av
efter nivåunder hela l980-talet legat i med eller nivån.under den tyska
Den nederländska industrins konkurrenskraft har därmed gradvis förbätt-

och den negativa sysselsättningsutvecklingen har fr.o.m. mittenväntrats
1980-talet.av

Fortsatt god utveckling under 1990-talet

I början påverkades1990-talet Nederländerna i likhet mångamed andraav
länder lågkonjunkturenden internationella och den ökning realrän-av av

i Europa följde efter återföreningen.den tyska Arbetslöshetentoma som
kom åter någotdärmed stiga fram till 1994. Arbetsmarknadensatt parter
lyckades dock komma fram till överenskommelser återhållsamnya om
lönebildning påoch krav förändringar skatte- och bi-gemensamma av
dragssystemen. Kvalifikationsreglerna och kontrollsystemen inom arbets-
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löshetsförsäkringen förtidspensionssystemetoch har samtidigt skärpts.
Förändringarna har bidragit till fortsatt god sysselsättningsutvecklingen
under de åren.fyra Den arbetslösheten har samtidigt sjunkitöppnasenaste
och beräknas uppgå till 5 under 1998.procentca

Den goda ekonomiska utvecklingen påhar lett till ökad bristäven en
arbetskraft inom vissa delar arbetsmarknaden. Vissa tilltendenserav
överhettning med löneökningstaktökad har kunnat skönjas under det

året. påUtvecklingen den nederländska liknararbetsmarknaden isenaste
det månavseendet i viss den tidens utveckling i Storbritannien,senaste
Danmark och TillNorge. skillnad dessa länder har dock Nederlän-mot
derna valt sig tillansluta den europeiska unionen redan frånmonetäraatt
dess januariden 1 1999. penningpolitiska påDe restriktionemastart
lönebildningen kommer därmed befästas ytterligare, vilket kan för-att
modas långsiktigtha dämpande påeffekt den nominella löneutveck-en
lingen.

Arbetsrättsligt system

Historik

Redan på 1920-talet utvecklades grunden för den korporativa sarnför-
ståndsanda, sedan kommithar dominera i Nederländerna. Fram tillattsom
andra världskriget förekom fria kollektivavtalsförhandlingar. gickDärefter

medvetet in för modell involverade viktiga organisationer ochman en som
institutioner i beslutsfattandet kring sociala och frågor.ekonomiska Mi-
nistem för social- anställningsfrågoroch utfärdade, efter samråd, allmänna
riktlinjer för årligade löneförändringama. Lönebildningen reglerades i
detalj statlig nämnd, utfärdade bindande regler lön ochgenom en som om
andra måsteanställningsvillkor. Alla kollektivavtal granskas och godkän-

i nämnden och det straffbart för arbetsgivare tillämpa andraattnas var
villkor de fastställda.än

Under årtiondenade första världskrigetefter andra tillrättenvar
stridsåtgärder Så ansågskraftigt inskränkt. 1960 strejker i principsent som
förbjudna. året därpåSedan Nederländerna undertecknat Europarådets
sociala stadga skedde omsvängning i rättspraxis. Först 1970 börjadeen

ifrån detta statligt styrda och övergick till fria kollektivav-systemman
talsförhandlingar.

Den lagstiftning fortfarande1970 vissa möjligheter förantogssom gav
bestämma lönerna. Ministem social- anställningsfrågorför ochstaten att

fick utfärda regler förbud lönehöjningar.rätt Denna möjlighetatt motom
utnyttjades gångerantal mellan 1971 och 1982 och ledde till upprepadeett
klagomål fråntill ILO fackliga organisationer i Nederländerna. Därefter
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har avtalat löner och andra anställningsvillkor direktparterna utanom
statlig inblandning.

Kort gällande rättom

Det arbetsrättsliga i Nederländerna har utformats efter principensystemet
så långtdet rådamöjligt skall enighet mellan arbetsgivare ochatt som

arbetstagare både förhållandenanställningsvillkor och övrigtiom om
arbetsplatserna. Förhandlingsrätten inom den privata sektorn själv-anses
klar och har inte reglerats i lag. NågonFörhandlingama sker frivilligt.
förhandlingsskyldighet föreligger någotinte och det finns inte särskilt

för erkännande fackföreningar. börjanSedan 1980-talet finnssystem av av
förhandlingsrätt inom den offentliga sektorn. De fackliga organisa-även
tionerna regleras lagstiftning gäller för ideella före-allaav samma som
ningar.

Kollektivavtal bindande. finns lagarDet reglerar kollektivav-är tre som
talsförhandlingar. frånEnligt kollektivavtalslagen 1927 arbetsgivareär en

har tecknat kollektivavtal skyldig tillämpa avtalet för alla sinaattsom
arbetstagare, dvs. för dem inte medlemmar i den fackföreningäven ärsom

har tecknat avtalet. En bestämmelse i individuellt anställningsavtalettsom
strider gällande kollektivavtal automatiskt ogiltig.ärmotsom

Enligt särskild frånlag 1937 kan ministern för Social- och anställ-en
ningsdepartementet också allmängiltigförklara kollektivavtal så detett att
gäller för arbetsgivare inte tillhör den avtalsslutande arbets-även som
givarorganisationen. förutsätterDet avtalet täcker betydande majo-att en
ritet arbetstagarna någoti den berörda branschen. Om sådant avtal inteav
förekommer finns möjlighetdet för särskild styrelse gripa in ochatten
utfärda föreskrifter minimilön andra anställningsvillkor. Sådanaochom
föreskrifter berör inte arbetsgivare bundna andra kollektivavtalär avsom

det allmängiltigförklaras.än som
Möjligheten till allmängiltigförklaring används regelbundet, vilket

skapar motivation för arbetsgivare med i arbetsgivarorganisa-att vara
tioner. alltså bådeDet förklaring till den höga organisationsgradenger en
på arbetsgivarsidan och till den höga täckningsgraden för kollektivavtal.
På arbetstagarsidan befarar dock allmängiltigförklaring minskarattman
arbetstagarnas motiv organisera sig. Under 1990-talet har allmängiltig-att
förklaringen varit kontroversiell fråga. OECD, centralbanken, finans-en
ministern och rad ekonomer ifrågasatt möjlighetenhar till allmängiltig-en
förklaring för den motverkar låglönekonkurrens, skulle kunna ledaatt som
till skapandet arbetstillfällen. närvarande dock arbetsmark-För ärav nya
nadens bör finnas kvar.överensparter att systemetom
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Enligt lagen frånlöner 1970 skall kollektivavtalalla anmälas tillom
Social- och anställningsdepartementet. Ministem för detta departement
kan, efter samråd med stiftelsen Labour Foundation,the tillfälligt upphäva

avtal. Sedan 1986 bestämmelserna utformade så detta endastärett nytt att
kan ske i akuta ekonomiska krissituationer. Efter Wassenaaravtalets till-
komst har det inte inträffat.

Rätten stridsåtgärdertill inte reglerad i lag. Rättspraxis sinär tar numera
utgångspunkt i proposition lades fram 1969 med syftet göraatten som

Ärstrejkrätten laglig. 1980 blev Nederländerna ratifikation bundnagenom
Europarådets sociala stadga. En bestämmelse i internationell kon-av en

vention, avsedd ha direkt och bindande effekt, enligtär att ärsom en
Nederländernas konstitution direkt tillämplig och har till och med
företräde framför nationell lagstiftning. Propositionen från 1969 ansågs
inte längre dånödvändig drogs tillbaka hade domstolarna redan,utan men
med stöd i propositionen, utvecklat rättspraxis enligt vilken strejken en
skall tillåten sådet inte är att:vara om

den strider lag,mot-
den strider kollektivavtal,mot-
den strider vedertagna i förhållandet mellan arbetsgivaremot normer-
och arbetstagare,

råderdet påtaglig brist proportion mellan ändamålet meden-
Strejken och dess verkningar,
den påtagligt orimlig arbetsgivaren.är gentemot-

I praxis strejk sista föregående avtal harutväg näraccepteras som en
löpt och förhandlingsmöjlighetema uttömda förutsatt åtgärden stårärut att
i proportion till det den strejkande organisationen vill uppnå. Strejkensom
får inte samhällsfarlig på sådant i artikel 31 isättettvara som anges
Europarådets Någonsociala stadga. skyldighet varsla iatt motparten
förväg finns inte.

När strejk inträffar den ofta direkt i domstol. finns inteDetprövasen
någon särskild fråganarbetsdomstol tvistemål i allmänutan tas upp som
domstol. Arbetsgivarsidan eller tredje t.ex. sammanslutningarman av pa-
tienter eller brukarpassagerare kräva omedelbart förbud. Fram tillett
dess frågan avgj det i tillåtetnormala fall finnsstrejka. Detorts attanses en
obenägenhet hos tillåtadomstolarna strejker. Vanligen försöker doma-att

förlika förmåeller dem återgå till förhandlingsbordet.parterna attren
Beslutet ocksåkan på strejken tillåten så länge denär ägerut att rum
visst påeller vissa tider. Om domstolsätt förbjuder därförstrejk, atten en
förhandlingsmöjlighetema inte fråganuttömda, kan på efterär prövas nytt
förnyade förhandlingar. Domstolens beslut kan alltid överklagas men
prövningen i andra och tredje instans månaderofta flera därföroch hartar

betydelse för utformningen rättspraxis för den aktuella kon-änmer av
flikten.
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När domstol förbjuder brukar arbetstagarna omedelbartstrejken en
återgå i arbete. Fortsatt arbetsvägran kan leda till skadeståndsskyldighet
för den fackliga organisationen eller åtgärderoch böter disciplinära för
arbetstagaren. Det händer sällan det blir domstolsprövningytterst att om

till skadestånd på stridsåtgärd. Bådegrundrätt det gäller lockoutnärav en
och sympatistrejk saknas rättspraxis, utvisar sådanai vilken månsom
åtgärder kan tillåtna.vara

Nederländerna tvåhar parallella för arbetstagarrepresentation,system
dels fackföreningama, dels liksom Tyskland företagsrådmedett system- -
för bådepartssamverkan. gäller inomDet den privata denochsenare
offentliga sektorn. Enligt frånlag 1979 kan de anställda i företag meden
fler 35 anställda ledamöter företagsråd,till hållaän skallettutse som
regelbundna sammanträden med ledningen. företagI med 10-34 anställda
skall hållasdet två samrådsmöten mellan personalen och ledningen varje
år. Företagsråden har samrådtill information och i god tid innanrätt
företagsledningen fattar frågor.beslut i betydelsefulla Ledningsbeslut som
inte har förankrats samrådordentlig eller inte har godtagits igenom som
företagsrådet kan överklagas i särskild ordning. Ledamöter i företagsråden
har till betald ledighet för utföra sinarätt uppdrag och delta i visstatt ett
antal utbildningsdagar. Vidare har de förstärkt anställningsskydd ochett
kan inte från sin anställning medgivande från allmänsägas dom-utanupp
stol.

Det förekommer inte arbetstagarledamöter i företagens styrelser. Där-
har sedan 1971 lag enligt vilken det skall finnas oberoende,emot man en

socialt ansedda i styrelsen för bolag. Såväl företagsled-storapersoner
ningen aktieägarna företagsrådenoch kan nominera kandidater försom
sådana och det finns detaljerade regler för hur tillsättningsförfaran-poster
det skall gå till.

Det finns någoninte fast förlikningsorganisation i Nederländerna. Till-
fälliga medlare eller skiljedomare, har registrerats Labourhos thesom
Foundation, påtillsätts för lösa tvister frivillig vid behov. kollek-Ivägatt
tivavtal förekommer ofta bestämmelser medling i partssammansattaom
kommittéer eller skiljeförfarande i skiljenämnder. Sådana bestämmelser
kan inte föremålbli för allmängiltigförklaring gäller bara mellan deutan

medlemmar.avtalsslutande och derasparterna

Förhandlingssystemet

Förhandlingssystemet har starkt korporativa drag. En central ställning har
den nämnda stiftelsen Labour Foundation,the bildades 1945ovan som
och forum för regelbundna mellanär arbetsgivar- arbets-ochmötenett
tagarsidan. Värdera sidan har tio ledamöter i styrelsen och ordförande-
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tvåväxlar mellan företrädare för huvudorganisationemade störstaposten
Åtskilligapå arbetsgivar- respektive arbetstagarsidan. viktiga uppgörelser

och rekommendationer Tvåhar förhandlats fram vid i stiftelsen.möten
gånger årvarje sammanträder stiftelsens styrelse med regeringsrepresen-
tanter.

Ett viktigt tillkom 1950, the Social-Economic Coun-ärannat organ, som
cil SER består elva ledamöter, vilka företräder arbetsmarknadenssom av

mångaoch lika regeringen. sistnämnda vanligenDe ärparter, utsessom av
några professorer i nationalekonomi, ordföranden i centralbanken, chefen
för the Netherlands Bureau for Policy Analyses CPB ochEconomic ett

före stårdetta politiker. Till SER hör expertkommitté till tjänstpar en som
med vägledande för lönesättning. SER regel-Inom diskuterasrapporter
bundet samhällsekonomiska frågor. Vidare fungerar SER rernissorgansom
för regeringen oftaoch lämnar yttranden.parterna gemensamma
Bakgrunden fårtill kan därmed infly-är störreatt attparterna enas man

påtande de politiska besluten.
Kollektivavtalen sluts i för två år innehållerallmänhet eller och iett

regel klausul fredsplikt. Det har talats mycket decentralise-en om om en
ring kollektivavtalsförhandlingama, i flertalet fall de fortfa-ägerav men
rande på branschnivå. Några fårde företagen dock dispensstörrerum av
från de branschvisa avtalen kollektivavtal.och sluter Samhällseko-egna
nomiska bedömningar underlag för förhandlingarna tillhandahållssom av
CPB. Avtalsförhandlingama sker under inflytande den kontinuerligaav
samrådsprocess Labour Foundationi the och i SCR.ägersom rum

Inför förhandlingarna sker ingående samordning på den fackliga sidan.
Förbunden inom för sin huvudorganisation maximitalettenas ramen om
för de yrkanden, skall i förhandlingarna. Därefter skerpresenterassom
förhandlingarna på förbundsnivå. Inför slutligadet undertecknandet av
förbundsavtalen frånfordras dock godkännande centralorganisationen.ett
Även på arbetsgivarsidan förberedelse och samordning för-sker en av
handlingarna. långtgående påDen dock inte fullt lika arbetstagar-är som
sidan.

Vid förhandlingarna med fackligasker överläggningama samtliga orga-
nisationer samtidigt. regel undertecknar alla arbetstagarorga-närvarande I
nisationer avtal. inträffar dock arbetsgivare tecknar avtalDet attsamma en
med påendast organisation. avtal tillämpas därefter samtligaDettaen
anställda inom branschen. inte särskilt meningsfullt för övrigaDet är
fackliga få ståndorganisationer utlysa strejk för till avtal.attatt ett annat
En domstolsprövning sådan strejk skulle sannolikt leda till strej-attenav
ken förbjöds åtgärdmed motivet den skulle alltför drastiskatt ses som en
för uppnå kollektivavtal det redan slutits medänatt ett annat som en

facklig organisation.annan
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endastDe kollektivavtal tecknas i regel detaljerade. Det skerärsom
på nivå,förhandlingar vilket innebär de förbundsvisa avtalen skallatten

direkt tillämpbara enskilda arbetsplatser. Kollektivavtalen iärvara
regel såledesminimiavtal och det finns möjlighet för arbetsgivaren att
betala nivåerna. också arbetskrafts-de avtalade sker vidDetutöverextra
brist, löneglidningen i regel mycket begränsad.ärmen

stridsåtgärder.Traditionellt finns det obenägenhet vidta Destor atten
strejker kortvariga sällan sympatiförekommer och väckerär ytterstsom
hos antaletallmänheten. Nederländerna hör till de länder i världen där
strejkdagar lägst.är

3.8 Tyskland

Tyskland särställning i tyska ekonomin den ihar Europa. Den är sär-en
klass betydande industriland den vikti-i BNP. Det ochärstörsta mätt ett

mångatill länder,konkurrenten näringslivet i andra europeiskagaste
däribland haftSverige. tyska riksbanken, Bundesbank, har längeDen en
självständig penningpolitikenställning, vilket haft betydelse för fastheten i
och medverkat till den tyska D-marken till den ledande Europe-göraatt
iska valutan.

utgångspunktenLöneutvecklingen Tyskland utsträckning föri iär stor
konkurrentländema. Få länder har dock lika stabilt för attett system

låg Tysk-löneökningar förenliga med inflation. Sedanärgenerera som
hårdarelands återförening alltden tyska lönebildningen förutsätts ett

tryck. Arbetslösheten har stigit självaoch reallönema Parternastagnerat.
också kritiska sitt tidigare.är änmot eget systemmer

Ekonomisk översikt

TysklandBNP-tillväxten decennierna har varit högre iunder de tre senaste
åren dåi Sverige. Utvecklingen till 1993, Sverige drabbades1991än enav

årmycket tillbakagång följd, hade ingenkraftig med fallande BNP itre
bådaåterföreningen de tyskamotsvarighet i Tyskland. Istället ledde av

årtillväxt, kulmineradeinledningsvis till mycket godstaterna en som
Konkurrenskraften har1991. Därefter har utvecklingen varit svagare.

försvagats år samtidigt D-markenrelativt löneökningar 1995storaav som
påoch starkt tryckstark. Resultatet blev minskad exportvar en

rationaliseringar. uppsägningar kunde produktivitetenGenom omfattande
förbättras. fått stigit till högaDet har dock till följd arbetslösheten haratt
mvaer.
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God löneutvecklingtillväxt balanseradoch

årSverige i Tyskland varjesnabbare iDe har ökatnominella lönerna än
inte snab-löneökningen harsedan snabbare1974. Den motsvarats av en
konkurrenskraftenklarabare produktivitetsutveckling. För gentemotatt

tillfällen. Sedandevalvera vid fleraTyskland tvingatshar Sverige att
D-marken.halveratsmitten 1970-talet har kronkursen än gentemotmerav

inledningsvis delade med Stor-SverigeDetta historiaär t.ex.somen
dessa länder har sedanländerna,britannien övriga nordiskaoch de men

stabilisera sina valutorbättre medslutet 1980-talet lyckats gentemotattav
D-marken.

förhållandevisvaritnominella löner harFörändringen priser ochav
då mångaåren 1970-taleti mittenstabil gälleri Tyskland. Det även av
den förstaoch löneökningar efterkraftiga pris-andra länder drabbades av

löneökningstakten kontinuer-föll den nominellaoljeprischocken. ställetI
nivådå 3från den stabiliseradesligt fram till 19851970 överstraxen

framåt varierade mellan 0 ochFrån har inflationstaktenoch1970procent.
mångai länder vanligtårstakt. jämföras med det7 i kanDet attprocent var

10med inflationstakt översteg procent.en som

konkurrenskraftenStark valuta påverkar

europeiska valutasamarbetetdominerande roll i detTyskland hafthar en
År valuta-skapades i Europa den s.k.1970-talet. 1972sedan början av

förvarandraantal europeiska valutor tillbindaPrincipen ettattormen. var
låta flytaövriga valutormellan dessa,minska kursrörelsema attatt men

pågick årtill 1979.i valutaormenfritt förhållande Samarbeteti till ormen.
mindreövrigt dedet i endastTyskland ledande roll eftersomfick varen
deltogoch DanmarkLuxemburgländerna Belgien, Nederländerna, som

månadernågraIrland deltog endastochhela tiden. Storbritannien, Italien
vid några tillfällen. Sverigeoch samarbetetoch Frankrike gick in ut ur

klaradetidvisdeltog endastoch länderdeltog mellan 1973 1977. De som
devalverade valutornasina växelkurserinte försvara motutanatt

förhållandevis penningpolitik.bedrevD-marken. Tyskland stramen
Är därmedochEuropeiska Monetära Systemet,EMS,1979 bildades

hållatidigt problem kursenItalien fickväxelkursmekanismen ERM. att
på 6från bandbredd1979tillämpade redanD-marken och procent.mot en

1980-taletproblemPortugal fick i slutetochSpanien, Storbritannien av
ornfat-valutakrisen 1992-93 gjordes1990-talet. Underoch början merav

perioden harförhållande D-marken. Under helatilltande kursjusteringar i
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D-marken således successivt revalverats flertalet europeiska valutor.mot
Österrike,Två viktiga undantag Nederländerna ochär har klarat attsom

hålla stabil växelkurs D-marken.moten
Den tyska industrins konkurrenskraft har fluktuerat stabil löne-trots en

bildning. En förklaring återkommandede indirektaär revalveringama mot
övriga europeiska valutor och betydande kursrörelser dollarn.gentemot
Lågkonjunkturerna följde oljeprischockema 1973 och 1979 resul-som
terade i kraftiga ökningar arbetslösheten, till betydande delav som senare
har blivit bestående. Bland åtgärder,de vidtogs under 1980-talet, isom
syfte minska arbetslösheten märks bland ökadeatt satsningarannat en
aktiv arbetsmarknadspolitik och minskning anställningsskyddet underav
de första två åren nyanställning.av en

Åtetföreningen påverkar lönebildning och arbetsmarknad

Den omfattande ekonomiska strukturella förändringenmest för tysk eko-
nomi inträffade återföringen de tyska Bundesbank harstaterna.genom av

under 1990-taletäven försvarat den tyska växelkursen och Tysklands
ledande valutapolitiska ställning i bestårEuropa efter återföreningen.
Dock har de offentliga finanserna påverkats negativt. Bekyrnren med
återföreningen har lett tilläven sysselsättningen minskat underatt
1990-talet både i och i Tysklandöstra ochvästra arbetslösheten har ökat
kraftigt de åren. Inledningsvis återföreningenleddesenaste tilläven en

Ökningstaktenstigande löneökningstakt. har dock avtagit under de senaste
åren och på nivåär 2 De omfattande struktur-runt procent.nu nere en
rationaliseringama inom den tyska industrin har samtidigt givit upphov till
kraftiga produktivitetsförbättringar och reducerat kostnaden produce-per
rad enhet.

Problemen med den fallande sysselsättningen har fokuserat uppmärk-
samheten på behovet ökad flexibilitet i lönesättningen för attav en an-

den till de enskilda företagens betalningsförrnåga. Ett särskiltpassa pro-
blem lönenivåemaär i för höga i förhållandeöstatt till produk-anses vara
tiviteten i industrin i Tyskland. Lönenivåemaöstra i Tysklandöstra är
ungefär 70 lönerna i Tyskland. Det skallvästra dock jämförasprocent av
med lönenivåema i många de östeuropeiskaatt länderna ligger väsent-av
ligt lägre i Tyskland. pågårän östra Det successivt närmande lö-ett av

i Tyskland till nivåeröstra gäller i Detta påverkar syssel-väst.nerna som
sättningen negativt i de delstatema.östra

Många arbetsgivare önskar flexibilitet i lönesättningenäven i in-mer
dustrin i Tyskland. En bedömningvästra bland arbetsgivarna okvali-är att
ficerat arbete kostar för mycket och det drivit på strukturomvandlingen.att
De fackliga organisationerna produktivitetsutvecklingen varit förattmenar



och förhandlingssystem 165SOU Ekonomisk arbetsrätt1998: utveckling,141

Många samtidigtsysselsättning. harsnabb, vilket har orsakat fallandeen
varitfrån arbetslöshetsförsäkringen harersättningreglerna för ettansett att

År på arbetslösaställs deproblem. skärptes därför de krav1997 att5 som
i tidigare.anställningar till lägre lönerbjudanden änäven acceptera enom

Arbetsrättsligt system

Historik

historiska för-de speciellapräglas i hög gradDen tyska arbetsrätten av
fackföreningsrörelsehållandena. mitten 1800-taletRedan vid växte enav

Även Efter förstaorganiserades tidigt.fram i Tyskland. arbetsgivarna
dualistisktWeimarrepubliken uppstodvärldskriget tiden förunder ett

etab-fackföreningarnaarbetstagarrepresentation. Parallellt medförsystem
företagsråd, bestod arbetstaganepresentanterlerades Betriebsrat avsom

från den arbetsplatsen.egna
detaljeradevärldskriget fanns detUnder tiden mellan första och andra

från fannsi lag 1923. Detregler för och skiljeförfarandemedling en
avseddaändamålet, i första handsärskilda nämnder för vilka att ut-var

särskilt inompå korn emellertid,nyttjas begäran Närrmdernaparterna.av
anspråk obligatorisk medlingi förtillverkningsindustrin, alltmer att tas

befintligahälften deså småningom uppstod situation där baraoch aven
förhandlingar.kollektivavtalen tillkommit friahade genom

bådeårmaktövertagande 1933 förbjödsVid nationalsocialisternas
återuppstod efter andraarbetsgivarorganisationer.fackföreningar och De

gradförhållandet dem emellan i högdå regleradesvärldskriget, avmen
segrarmakterna.lagstiftning de allieradebestämdes avsom

självstän-viktigt förEfter världskriget blev detandra parterna att vara
stark vilja hosDärmed utveckladesdiga attparternagentemot staten. en

medlingändamålsenligt En laghantera sina problem sätt.ett omegna
skall skemedlingfråga förinfördes, detvilken är parternaatt omenanger

står till derasgå inrättade statligaoch hur skall till. Permanentden organ
stället haremellertid inte. Iså anlitasförfogande de önskar. Dessaom

förfaran-branschrespektivekollektivavtalspartema inom enats om egna
den.

Kort gällande rättom

dock intelagstiftning. gällerarbetsrättslig DetTyskland har omfattandeen
Detaljstymingenkonflikträtt.fråga ochi kollektivavtalsförhandlingarom

det gäller hurarbetsplatsen. Närpå skall tillsikte hur dettar snarast
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löneförhandlingar skall bedrivas och går förgränsen vad är ettvar som
lovligt medel i kampen fåför igenom krav, har lagstiftaren lämnat fältetatt
fritt för låtitoch landets domstolsväsende bestämmaparterna att vadagera

tillåtet och vad inteär det.ärsom som
När det arbetsrättsliga upprättades efter andra världskrigetsystemet

återgick alltså till den dualistiska modell, hade byggts underman som upp
mellankrigstiden. Modellen bygger det finns två olikaatt vägar att
hantera intressefrågor. När det gäller arbetsgivarens verksamhet och
arbetstagarnas förhållanden på arbetsplatsen, har samtliga anställda en
möjlighet till inflytande företagsråd Sådana frågor får integenom m.m.
leda till fackliga stridsåtgärder skall arbetsplatsenavgöras ellerutan

i rättslig ordning.prövas Lön och andra anställningsvillkor regleras där-
i kollektivavtal, kommer till efter förhandlingaremot med fackligasom

organisationer. sådana frågorI får fackliga stridsåtgärder vidtas om
fredsplikt inte föreligger grund existerande avtal.av

Formellt finns det inget samband bådamellan de I realitetensystemen.
situationenär Ledamöterna i företagsråden rekryteras i hög graden annan.

den fackliga organisation, tecknar kollektivavtal för degenom som an-
ställda. Det finns dock för oorganiseradeäven och för medlem-utrymme

i andra fackliga organisationer verka och inflytandeutövamar att genom
företagsråden.

Efter lagändring i slutet 1980-talet i den lag från 1952 regleraren av som
företagsråd, har arbetstagarna varje företag med fyra anställdaänmer

välja företagsråd.rätt För företag väljs ocksåatt gemensamhetsrådstora
Ävenoch koncemråd. för den offentliga sektorn finns lagstiftning rådom

för personalrepresentation. Bestämmelser arbetstagarinflytande förom
företag med 2 000 anställda finns ocksåän i lag från 1952mer en om
styrelserepresentation och lag från 1976 medbestämmande. Denen om
sistnämnda har likheter med den svenska medbestämmandelagstiftningen.

Man räknar med företagsråd finns på 70 80 de tyskaatt procent av-
arbetsplatserna. Representanter till råden väljs samtliga arbetstagare förav

tid år.fyra De väljs skall själva anställda på arbetsplatsen.en av som vara
Rådet skall samarbeta med ledningen i anda ömsesidigt förtroendeen av
och bådeverka för arbetstagarnas och företagets bästa. skallDe förhandla
med arbetsgivaren sådant kan leda till motsättningar och äventyraom som
arbetsfreden det berörda företaget.

Det i detalj reglerat frågorär vilka skall handläggas företags-som av
råden. De har inflytande frågor gälleröver principernat.ex. försom er-
sättning och introduktion lönesystem, arbetstidsförläggning,av nya se-
mesterförläggning och användning tekniska hjälpmedel för övervakningav

arbetstagarna. Till deras område ocksåhör företagets personalpolicy förav
exempelvis rekrytering, omplacering, befordran och uppsägning. vissaI
frågor har rådet i individuella Rådetfall. harvetorätt vidare till infor-rätt
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mation förändringar verksam-förhandling arbetsgivaren planerar ioch när
heten.

arbetstagarinflytande Tyskland lagstift-Förutom lagstiftningen harom
på många områden kollektivavtalsreglering skulle kunna före-ning där

komma. sjukförsäkring, arbetstid,gäller till pension,Det rättent.ex. se-
finns vidare väloch arbetslöshetsförsäkring. Det utbyggt systemmester ett

någonför elever form obli-yrkesutbildning, vilket innebär alla haratt av
ålder.gatorisk skolgång årstill 18

stridsåtgärder-kollektivavtalsförhandlingar ochReglerna till ärrättom
hållna. Bundesvervassungsgericht grund-övergripande och allmänt I

lagen Tarifvertragsgrericht kol-finns bestämmelser föreningsrätt. Iom
lektivavtalslagen för bedriva friafrån 1949 rätten parter attgaranteras
kollektiva statlig inblandning. finns inga bestäm-förhandlingar Detutan

innehålletfråga i kollektivavtal. allmännamelser i formen för eller Deom
bestämmelserna konflikträtt i nämnda la-förhandlings- och de nyssom

innehåll från Fede-har fått omfattande rättspraxis densittgarna genom en
årfrån Arbetsdomstolenrala dom FederalaArbetsdomstolen. Enligt en

1955 följd den föreningsrättskall strejkrätt föreligga till är garan-av som
terad Domstolens byggdeenligt Artikel § 3 i grundlagen. resonemang
på utgångspunktprincipen adekvans och sin i vads.k. social tog somom
allmänt acceptabelt i samhället.kan anses

börjanPrincipen social adekvans efterföljdes i 1970-talet av enom av
stridsåtgärdfacklig bara kanproportionalitetsprincip, innebär attsom en

tillåten nå avseddaavpassad metod för detden välär attanses om en
ändamålet långtgående förhållande skallalltför i till vad denoch inte sett
åstadkomma. strejk redovi-bedömningen uppfyller detVid av om en nu

Arbetsdomstolen vissa kriteriersade kravet Federala ärprövar om upp-
föregås blandfyllda. skall strejk hemlig omröstningEnligt dessa av enen

fackföreningens vidare uppfylla rättvisekrite-medlemmar. Den skall ett
stårrium får klart strejk sistaoch inte ha tillgripits innan det utvägenäratt

fåfackföreningen igenom sina krav.för att
tillåten otillåtenfå respektiverättsfall vadDet finns är enom som en

dåstridsåtgärd. antal aspekter aldrig harRättsläget ofta oklart,är ett
förFederala Arbetsdomstolen kritiseratsdomstol. Vidare hariprövats en

något varnings-rättspraxis exempelvis godta de s.k.vacklande attgenom
år. varje löne-strejker, blivit vanliga under Praktiskthar tagetsenaresom

branschnivå område föregås arbetsin-förhandling på inom DGB:s av en
pågå förutsättningställelse, till halv dag. Underkan attupp ensom

Arbetsdomstolen varnings-fredsplikt gäller har Federalainte längre ansett
föregåtts Varnings-strejker de inte omröstning.godtagbara trots att av

nå önskvärtstrejken behövt sista förhar heller inte utväg ettattvara en
förhandlingsresultat.
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Strejker tillåtnabara uppnåär medel kollektivavtal. En lagligett attsom
strejk måste således alltid ha beslutats facklig organisation. Ingen-av en
ting hindrar icke organiserade arbetstagare deltar i den beslutade strejk-att

Den enda rättsliga följden för dem inte fårde lön och inteär helleren. att
har till ersättning från någonrätt strejkkassa.

Någon självständig till lockout existerar inte. Omrätt arbetstagarsidan
vidtar stridsåtgärder det dock, den privata delen arbetsmark-anses av
naden, acceptabelt arbetsgivarsidan med lockout. I detta liggeratt svarar

lockouten fårinte omfatta fleratt vad den utlösandeavsevärt änpersoner
åtgärden gjorde. Vidare gäller proportionalitetsprincipen föräven rätten
till lockout.

En strejk skall led i kamp för det kollektivavtalet. Sym-ettvara en egna

tpatiåtgärder därför i princip förbjudna och förekommerär inte heller i
praktiken. Politiska stridsåtgärder strider konstitutionen kanochmot |därför aldrig tillåtna. Lockouter och strejker leder till tillfälligtanses ett i
uppehåll i anställningsavtalet. Anställningen fortsätter stridsåtgärdennär

slut. Olovliga strejker förekommertar ibland och kan leda till anställ-att
ningen upphör för dem deltar i strejken. Vanligen brukar intesom en
olovlig strejk få några rättsliga följder, det händer de, harattmen som
tagit initiativ åtgärden,till förlorar sina anställningar. Om fackföreningen

ligga bakom beslutet, kan den förpliktas betala skadestånd tillanses att
arbetsgivaren. Sådana skadestånd har fastställts i domstol, beloppetmen
brukar inte krävas ut.

Liksom i de flesta de undersökta länderna gäller fredsplikt underav
pågående avtalsperiod. De kollektivavtal ingås betydelse,är storsom av
eftersom de blir tillämpliga på alla arbetstagare och inte bara den
förhandlande organisationens medlemmar. någonOm begärparternaav
det kan avtalet förklaras allmängiltigt Arbetsrninistern både på federalav
nivå påoch delstatsnivå. bestämmelsenDen används dock sällan, eftersom
flertalet arbetsgivare medlemmar i arbetsgivarorgansationerär för-som
handlar för deras räkning och de inte det ändå iakttar bestämmel-ärsom

i kollektivavtalen.serna
Konsekvenserna för arbetstagare, inte deltar blir arbeteutansom men

under lovlig stridsåtgärd, har varit fråga i den tyska debatten.storen en
Tidigare hade alla ställdes arbete i sådan situation tillutan rättsom en
perrnitteringslön från arbetsgivaren. Genom ändring i Arbeitsvörder-en

arbetsfrämjandelagen år 1986 inskränktes till perrnit-ungsgesetz rätten
teringslön. Tidigare hade alla arbetstagare i branschen, berördessom av en
stridsåtgärd, till perrnitteringslön. Efter lagändringenrätt föreligger inte
längre sådan stridsåtgärden vidtas inomrätt i avtalsdistrikt.ett annatom

fråganAtt såvarit kontroversiell påberor påverkatden möjligheten tillatt
stridsåtgärder. Tidigare det möjligt använda strejktaktik,attvar en som
påverkade hel bransch, och så åstadkomma ekonomisksätten storen
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påtryckning på fackliga organisationen baraarbetsgivarsidan, medan den
strejkkassoma.behövde mindre antalersätta ett personer ur

Förhandlingssystemet

Förhandlingarna och för be-förs i regel förbundsvis varje delstat. En
inleds medtydande koordinering sker. vanliga avtalsrörelsenDet är attatt

någon oftaavtal träffas IG-Metall Gesamtmetall i delstat,mellan och
Övriga utgår från iBaden-Württemberg. sedan uppgörelsedennaparter

minimi-sina uppgörelsema fastställsförhandlingar. I de förbundsvisa
på arbetsuppgifter-lönema för olika kategorier arbetstagare beroendeav

väljasvårighet i s.k. tarifflönesystem. Företagen kan självaochart ettnas
betala minimilönema. Löneskillnadema relativtäränatt stora menmer

förändringarna kategorier arbets-relativlöner mellan branscher och avav
små.ärtagare

Ett vanligt inslag under förhandlingarna s.k. vamingsstrejker. Dessaär
strids-tillgrips fackliga organisationerna för markera löntagarnasde attav

föregåendenågravilja. Aktionerna i regel timmar och inträffar utanvarar
pågående ochvarsel. Vamingsstrejkema används under förhandlingar

förutsätter således inte förhandlingarna har strandat.att
konfliktåtgärder fordras förhand-För tillgripa omfattandeatt attmer

lingsmöjlighetema lockouter ovanliga. Arbets-uttömda. Numera ärär
givarsidan lockoutvapnet inte effektivt.ärattmenar

område förhand-Parterna har inom respektive överenskommit om egna
Oftalingsordningar har fått olika utformning.för lösa konflikter. Dessaatt

anlitas medlare eller opartiska ordföranden. Kon-externa personer som
fliktåtgärder medling. På metallindustrinsförekommer i regel inte under

dåområde tillgripasfinns förlikningsförfarande, skalldock särskiltett som
stridsåtgärder vidtagits.har

löneförhandlingarTill från företagsvisaskillnad i Sverige förs det inga
på iföretag stället har arbetsgivarenbundna förbundsavtal. Iär attsom av

avtalet.företagsrådet tillämpningensamverkan med överenskomma avom
överstiger deflesta arbetsgivare Tyskland betalar lönerDe i västra som

praktikenavtalade arbetsgivarenlönerna. förfogar IDetta över.utrymme
förfinns påverka öka lönernadet möjlighet lönestrukturen attatt genom

aktuella förenstaka fall sänkningar kan blioch individer, i degrupper men
klara så kollektivt. Flexibiliteten ikonkurrenskraften sker det systemetatt

utbetaladehar avståndet mellan faktiskaminskat successivt attgenom
löner början 1970-talet.och de avtalade lönerna lägre iär än av

någon arbetsgivarorganisa-iDet finns företag inte medlemmarärsom
de fackliga organisationerna.tion kollektivavtal direkt medoch slutersom

står utanför arbetsgivarorganisa-Volkswagen det företagetär största som
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tionema och tecknar kollektivavtal direkt med IG-Metall. övrigtI detär
främst mindre företag står utanför arbetsgivarorganisationema ochsom 4
många dessa sluter inte kollektivavtal.av

Det tyska förhandlingssystemet för närvarande för starkt tryck.utsätts ett
Den främsta orsaken behovet utforma lönebildningär funge-attav en som

både för och Tyskland. högaöstra Den arbetslösheten,västra denrar svaga
reallöneutvecklingen och kostnaderna återföreningenför har alstrat miss-
nöje bland löntagarna. De fackliga organisationerna framhåller med-att
lemmarna fåtthar uppoffringar de årengöra och arbets-stora senaste
givama pekar på svårigheterna få lönsamhet, främst i de delstat- latt östra
ema.

Företagen i har särskilda problem klaraöst leva till kollek-att att upp
tivavtalen de avtalade lönenivåerna lägre, arbetstiden längretrots äratt är
och det i regel inte förekommer någon överbetalning. En följdatt är att
företag lämnar arbetsgivarorganisationema för inte bundnaatt vara av
kollektivavtal. Det har också blivit vanligare företagen träffar avtal medatt
de fackliga organisationerna få frånundantag derätt göraatt att avta-om
lade villkoren. Kollektivavtalsbrott från arbetsgivamas sida förekommer
oftare tidigare föranleder i regelän ingen rättslig reaktion.men

Österrike3.9

Österrike särskilt intresse, eftersomär arbetslösheten under de senasteav
decennierna hela tiden har pålegat lågrelativt nivå, samtidigten som
flertalet övriga europeiska länder periodvis har drabbats kraftigav en
ökning arbetslösheten. Det finns flera andra positiva utvecklings-ävenav

Österrike,drag i värda uppmärksamma.är Landet har lyckatsatt attsom
hålla stabil växelkurs D-marken sedan tidigt 1970-tal. Reallönemamoten
har de flesta år ökat något i Tyskland. BNP-tillväxten och produk-än imer
tivitetsutvecklingen har varit god. l

Österrike kännetecknas sarnförståndsanda. Man har valt inrättaattav en
samverkansorgan, har stabilitet och fasta former för hanteragett attsom
motsättningar mellan olika intressen. Koordinationen i löneförhandling-

i praktiken ochär till de övergripande samhällsin-stor parternaaina ser
stabil växelkurs för klara sysselsättning och tillväxt.tressena Detattav en

mycket ovanligt medär konflikter på arbetsmarknaden.öppna Det finns
inte något medlingsinstitut.
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Ekonomisk översikt

Österrike kombinera hög gradSedan 1970-talet har lyckats att aven
ÖsterrikeArbetslösheten i harreallöneflexibilitet med stabil växelkurs.en

många västeuropeiska länder. Sverige harinte stigit så i andrakraftigt som
också förhållandevis hög reallöneflexibilitet,många studierenligt menen

Österrike uppnåtts devalve-den har från i flertaltill skillnad ettgenom
ringar.

Hårdvalutapolitiken

Österrike haft valuta med fast växelkursbörjan 1970-talethar sedan enav
Övergången hårdvalutapolitik har inte sketttillD-mark. utanmot en

mångapåfrestningar, aldrig så drastiskt iarbetslösheten stegtrots att som
Österrike inlednings-Storbritannien. fickandra länder, Danmark ocht.ex.

Tysk-vis hårdvalutapolitiken högre nominellbetala för ränta ängenom en
och påland, ligger de österrikiska tyskasedan länge räntorna sammamen

niva.
Österrike internationella konjunktumedgångama i sambandklarade de

vad Tyskland gjorde. Tillväxten högre ochmed oljekrisema bättre än var
Tyskland.alls i den utsträckning skedde iarbetslösheten intesteg som

Österrike D-markenhålla växelkursen stabil den tyskaklarade mot trotsatt
penningpolitik. denhögre inflationstakt och expansiv Genomen en mer

från tillrealräntan negativ början 1970-talethögre inflationstakten avvar
mitten 1980-talet, i till Tyskland hade positiv realräntamotsats som enav
under huvuddelen motsvarande period.av

arbetslöshetLåg

Österrike vilketlåg arbetslösheten i 2Under 1970-talet runt procent, var
skettlångt OECD-ländema. Därefter har detförgenomsnittetunder en

Uppgången underhar fortsattsuccessiv uppgång i arbetslösheten. även
dvsdå i övriga industriländer,perioder arbetslösheten har sjunkit senare

Österrike sluppitåren. dockhardelen 1980-talet och under de senasteav
sambandiuppgång drabbat Tysklandden snabba i arbetslösheten som

arbetslöshets-återföreningen Fortfarande liggermed de tyska staterna.av
nivån genomsnittet för OECD.under

arbetskraftsut-har stigittill arbetslösheten inteEn förklaring är attatt
pensions-lagstadgadepensioneringar. Denbudet har reducerats genom
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finns därutöveråldern år år för kvinnor. Det65 för och 60är män gene-
kanarbetsmarknadsskäl. dessa fallImöjligheter bevilja pensionrösa att av

äldreöverenskommaorganisationernaarbetsgivarna och de fackliga attom
på grund arbetsbrist.på Dessaarbetsplatsen sägs personeravpersoner upp

pension,tid ansökafår då arbetslöshetsunderstöd kan efteroch somen om
låg. haräldre mycket Statenbland debetalas sysselsättningen ärstaten.av

blivitstatsfinansiella restriktionemaemellertid de allt starkaregrund av
underoch pensionssystemetmindre med bevilja pension, ärgenerös att

föränd-framhar tvingatstatsfmansiella problemenutredning. De även
farniljepolitiken.och inomringar i arbetslöshetsförsäkringen

förkla-övriga Enväsentligt lägre i Europa.Ungdomsarbetslösheten änär
lärlingssystem.arbetsmarknadenring inde lotsasär ettatt genomunga

arbetskraftsutbudetlåga arbetslösheten ärEtt skäl till den är attannat
migration.relativt flexibelt till följd av

Konkurrenskraften

Österrikes produktivi-underlättatslönebildningTidigare har attgenom
Så emellertid inteTyskland. dettetstillväxten högre ihar varit ärän

Österrike produk-denutvecklats och tagit till siglängre. harI takt med att
lika.blivit alltproduktivitetentionsteknik används i Tyskland har mersom

Österrike produk-potential för snabbEn faktor, tidigare gett enannan som
slut harefter andra världskrigetssedan tidentivitetsutveckling, är att man

privatiserat ochharhaft statlig företagssektor,omfattande som manen
produktivitetsökningar hartillför möjligheterkonkurrens. Dessautsatt nu

börjat tömmas.
Östeuropa orosmoln inför fram-från vissaKonkurrens ettsomses av

Österrikiska förproduktion i bl.a. Ungernläggatiden. har börjatföretag ut
Många dockekonomerdra det lägre kostnadsläget. attatt nytta menarav

tillså hänsynlåglönekonkurrensen allvarliginte ävenär atttarom man
kanproduktiviteten stigerproduktiviteten i I takt med ävenlägre öst.är att

Österrike närhetenförfaktorreallönema följa med. En positiv är attväntas
och tjänster.för avsättningtill marknaderskaparöst av varornya

Österrike.fråga i Ge-någon kontroversiellDeltagandet i EMU inteär
harbunden till D-markenvaritlånga schillingen harden tidnom som

Österrike framhållerkrav.valutaunionens Däremotsig tillredan anpassat
Österrike unionendenmånga kommer monetäraattattatt gynnas av

deval-konkurrenskraft via upprepadeförhindrar från stärka sinItalien att
veringar.
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Arbetsrättsligt systern

Historik

Österrike industrialiserades Länge gynnades feodala strukturer ochsent.
småskalig hantverksinriktad industri. Först under mellankrigstiden inför-
des lagstiftning kollektivavtal och med olika kamrar försystemetom att
tillvarata intressen. finnsDet särskilda kamrar för arbetsgivare, arbetsta-

jordbrukare och speciella fria yrkesutövare såsom läkare, apotekare,gare,
advokater, mfl. Juridiskt kamrarna offentligrättsligaär Medlems-organ.
skap obligatoriskt.är Det finns bådekamrar nivånationell påoch
delstatsnivå. I de allmänna valen till parlamentet, hålls år,fjärdevartsom
sker också val till kamrarna och vanligtvis kandiderar politiskasamma
partier. Kamrarna skyldiga företrädaär sin intressenatt egen grupps gen-

och andra intressegrupper.temot staten
År Österrike1934 drabbades inbördeskrig och följd dettaav som en av

förbjöds Öster-socialdemokratiska organisationer. Fyra år anslötssenare
rike till Nazityskland. Efter andra världskriget bestämde sig för attman
söka undvika fortsatt intern konfrontation mellan olika i landet.grupper
Man valde utveckla samverkan mellan intressen inomatt det redan tidi-

etablerade med kamrar. Samtidigt skeddesystemet omfattande natio-gare
naliseringar industrikoncemer. finnsDet förhållandevisstora lite pri-av

kapital,vatägt vilket påverkatkan ha förutsättningarna samlas kring deatt
offentligrättsliga karnrama.

Kort gällande rättom

Det finns omfattande lagstiftning förhållandena på arbetsmark-en om
naden. Särskilda lagar reglerar arbetstider, kompetensutveckling, anställ-
ningsförmåner, lagstiftningenI skiljer rättigheteretc. för anställdaman
inom privat och offentlig sektor och mellan arbetare och tjänstemän. Det
finns emellertid ingen lagstiftning konfliktåtgärder. Strejkema så fåärom

det inte har finnas behovatt särskild lagstiftning.ansetts av
En särskild lag reglerar den kollektiva arbetsrätten. I lagen skiljer man

mellan den kollektiva arbetsrätten inom företag påoch branschnivå.ett
Företagsrådet det viktigaste forumetär för företräda de anställdasatt
intressen inom företag. Råden har till informationett och kan ocksårätt
konsulteras och har medbestämmande i vissa frågor. förekommerDet
också avtal träffas mellan företagsrådetatt och företagsledningen.
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fackliga intefår träffas organisationer ochKollektivavtal endast avav
Beträffandeprincip frivilliga.företagsråd. Förhandlingarna skall i vara

branschnivåpå det endastlagenregleringen kollektivavtal ärattangerav
iföretag,således inte enskilda kanorganisationer, och partersom vara

branschnivåavtalen träffas ellerförutsättskollektivavtal. Därmed att
frågor anställnings-omfatta alla berörhögre. kollektivavtal kanEtt som

Dockförhållandet arbetsmarknadensrelationen mellanoch parter. accep-
fackföreningstillhörighet.kravinte avtalteras om

Förhandlingssystemet

olikacentraliserade. fjortonorganisationerna starkt DeDe fackliga är
ocholika branscher, medanfackförbunden för arbetare representerar en

bransch.oberoendeföreträder privattjänstemänorganisation avsamma
yrkes-fackliga organisationer byggerförekommer inteDet som

någon uppfattning.företräder särskild politiskförbundsprincipen eller som
Österreichischer Gewerk-ifackförbund medlemmarSamtliga är

ÖGB. förhandlingar,frihet sköta sinaschaftsbund Förbunden har stor att
ÖGB finanser och strejkfonden. Vidarekontrollerar förbundens utsermen

ÖGB valethar betydelsefull roll vidförbundssekreterarna och aven
ombudsmän.

näringslivs-företag tillhöraobligatoriskt för allaDet enligt lagär att en
yrken.jordbruk och företag inom friakammare. endast förUndantag görs

företagarföre-vid kombinationNäringslivskamrarna kan liknas en av
arbetsgivarorganisationer. kammarsys-och Inomningar, industriförbund

försäk-småindustri, handel, bank ochindustri,finns sektioner;temet sex
100 under-i sin indelade i drygtring, och turism. Dessa är turtransport

iko1lektivavtalsförhandlingamaArbetsgivarna företräds iorganisationer.
kollektivavtalallakamrama. 95 ärde allra flesta fallen procent avav

i kamramanågon Genom medlemsskapnäringslivskammare.slutna attav
kollektivavtal.anställdaautomatiskt samtligaobligatoriskt omfattasär av

underkom-fastställs särskildlöneförhandlingarnaOrdningen för av en
består företrä-underkommittéDennamitté inom samverkanssystemet. av

jordbrukskam-arbetskammaren ochför arbetsgivare, arbetstagare,dare
rollinofficiellt ledandeverkstadsindustrin spelarMetall- och enmaren.

till avtal.och kommer i regel först fram
WIFOroll i löneförhandlingarna.bedömningar spelarEkonomiska stor

Österreichisches underlag förframWirtschaftsforschungInstitut für tar
skallordnasbåda Workshops förinför förhandlingarna. parternaattparter

få rimligt förhandlingsresultat. Derealistiska förväntningar senasteettom
sina yrkan-åren med offentliggöravarit mycket försiktigahar attparterna
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den. Det har gjort förhandlingarna har kunnat föras debatt iatt utan mass-
media.

Löneskillnadema mellan olika branscher någraDet finns inteär stora.
uttalade ambitioner utjämna lönenivåema vad följerutöver denatt som av
snabbare ökningstakten för minimilöner. Lönerelationema mellan bran-
scher har förändrats mycket lite de decennierna. En aktuell för-senaste
handlingsfråga öka flexibiliteten i arbetstidsanvändningen.är att

I avtalen skiljer mellan rninimilöner och effektiva löner. höjsI regelman
minirnilönema något de effektiva lönerna.än Det normala deär attmer
effektiva lönerna höjs lika i för alla anställda. årenDe harprocent senaste
det emellertid blivit möjligt omfördela några tiondels löne-att procent av

under förutsättning löneutrymmet totalt utökas ytterligaresumman att sett
något. Lönesystemen innehåller karriärsteg. För arbetare fordras vissa
kvalifikationer för flyttas Bland tjänstemännen skeratt ett steg.upp upp-
flyttningama automatiskt åldermed stigande i tjänsten. Det dock alltidär
tillåtet för arbetsgivarna betala löner avtalet. bådeDet kanutöver ske iatt
form generellt högre lönenivå och i form särskilda tillägg ochav en av
tantiem. Det förekommer också viss löneglidning uppflyttningaren genom

individer inom lönesystemen.av
ÖsterrikeStrejker mycket ovanliga iär till följd samförståndsandan.av

Det finns Österrikehos de fackliga organisationerna föracceptansen att
skall bedriva hårdvalutapolitik och det innebär restriktioner föratten
lönebildningen. De fackliga organisationerna vill inte medverka till ökad
arbetslöshet för höga lönekrav. En bidragande orsak ocksåärgenom att
konfliktfondema kontrolleras de centrala organisationerna och dessaattav

mycket ovilligaär stödja strejkeratt
Mot bakgrund det inte förekommer strejker finns någondet inteattav

medlingsorganisation. Det har förekommit huvudorganisationemasatt
ordföranden har kopplats in för lösa motsättningar mellan påatt parterna
förbundsnivå. Ordförandena har i denna egenskap i praktiken fungerat

medlare mellan parterna.som

3.10 USA

Ekonomisk översikt

Ekonomisk betydandeochstagnation inflationsproblem under 1970-talet

Första hälften 1970-talet präglades tilltagande inflationsproblem ochav av
stagnerande produktivitetstillväxt i den amerikanska ekonomin. Priserna
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ökade energipriser,följd kraftigtinte enbart ävenutansteg som aven
period med allteftergrund den överhettning följde en mersom enav

intematio-1960-ta1et.under andra hälften Detexpansiv penningpolitik av
ochBretton-Wood brötnella inomvalutasamarbetet systemet samman

dollarns värde sjönk.
då amerikanska1970-talet denvid mittenProblemen kulrninerade av

påtaglig tillba-år drabbadesgången 15ekonomin, för första över av en
åter fartkagång. till tillväxtenledde dockexpansiv finanspolitikEn togatt

något sysselsättningensjönk ochi slutet 1970-talet. Arbetslöshetenav
återigen, långt arbetslös-innanökade Inflationstakten ökadei snabb takt.

låga nivåerna.heten tillbaks till de tidigare Förhunnit komma att stoppa
år 1979penningpolitiken i slutetstramadesden allt högre inflationen av

penningmängdstillväxten ioch övergick till försökacentralbanken att styra
ekonomin.

ökad efterfrågan underinflationstakt ochAvregleringar, fallande
1980-talet

internationellaoljeprischocken fördjupades denI samband med den andra
lågkonjunkturen tilltog. kombine-inflationstakten västvärlden I USAoch i

två åren 1980-taletrades penningpolitiken under de förstaden strama av
tillbakagång i denledde tillmed finanspolitik.relativt Detstram enen

rekordhögarbetslösheten tillamerikanska ekonomin och till stegatt en
mva.

1980-taletbörjanhade tillträtt iKort efter det president Reaganatt av
riktning.åter i expansivlades ekonomiska politikendock den en merom

politiken,ekonomiskaEtt bärande inslag i den namnetgettssomnya
stimuleraekonominexpandera"Reaganomics, söka attatt genomvar

avregleringarskattesänkningar ochekonomins Omfattandeutbudssida.
inflatio-bekämpacentralbanken fortsattegenomfördes samtidigt attsom

Samtidigtpenningmängdstillväxten.begränsningarkraftiga inen genom
ökadefinanspolitik via bl.a.traditionellt expansivbedrevs även en mer

finansierade skattesänkningar.försvarsutgifter otillräckligtoch
såvälsnabb sänkningledde tillekonomiska politikenDen avennya
eko-löneökningstalcten. Tillväxten inominellainflationstakten, densom

sjönk.1980-talet och arbetslöshetenpåtagligt vidnomin ökade mitten av
inlednings-betydande grad stärktesförsämrades iTrots bytesbalansenatt

1980-taletgod underförblev därförvis dollarns värde. Tillväxten resten av
och sysselsättningen steg.

mycket snabb ökningpolitiken ledde tillekonomiskaDen även avennya
till-sparande minskade, vilkettillgångsprisema. Hushållens finansiella

alltbudgetunderskottet upphov tillmed det växande ettgavsammans
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minskadehälften 1980-taletUnder andrabytesbalansunderskott.större av
ameri-överhettningstendensema i dendärför återigen dollarns värde och

allt tydligare.kanska ekonomin blev
mitteni penningpolitiken vidvissa lättnaderEfter period med aven

återigen ii slutet decennietpenningpolitiken1980-talet därförlades omav
samtidigt förkraftansträngning gjordeskontraktiv riktning. En atten mer

förbätt-budgetunderskottet. Bytesbalansenkomma med dettill rätta stora
åren 1990-stagnationen underekonomiskaockså denrades tillfälligt, men

påtaglig.1991 blev

under 1990-taletUtdragen högkonjunktur

penning-1990-talet hartillbakagången börjaniEfter den ekonomiska av
samtidigt centralbankenåterigen expansivpolitiken varit noggrantsom

långa ochbidragit till den mycketharinflationsutvecklingen. Detbevakat
idag.fortsätter1992 ochtillväxtperioden börjadestabila änsomsom

Trotsökat med 10under 1990-taletsysselsättningen har attprocent.ca
nivå på år inflationstakten30 harsjunkit till sin lägstaarbetslösheten

under debörjat stiga förstLöneökningstakten harfortsatt falla. senasteatt
År gången sedanför förstaåren. genomsnittliga löntagarenden1997 fick

påtaglig reallöneförbättring.1980-taletmitten enav
sysselsättnings-förmåga förena snabbekonominsamerikanskaDen att

uppmärksamhet. Enlåg väcktbibehållen inflation hartillväxt med stor
snabbttill denförklaringarintensiv förts tänkbaradiskussion har attom

resulterat iharpå 1990-taletökade efterfrågan arbetskraft under ännu
tänkbara förklaringarnågon uppgång inflationen. Blandpåtaglig nämnsav

ameri-i denproduktivitetstillväxtensprång, lett tillteknologiska attsom
till följdtagit fart, skärpt konkurrenskanska återigenekonomin avreg-av

lågtocharbetsutbudetökningvärldshandel, snabbleringar och friare aven
makroekonomiskalyft framAndra bedömare haranställningsskydd.

central-ochlåga importpriserlett tillstarka dollarnfaktorer, dent.ex. som
penningpolitik.avvägdbankens förmåga föra välatt en

Även arbetsmarknaden harpå amerikanskadentilltagande otryggheten
förenaslåg kunnatarbetslöshetförklaring tilllyfts fram tänkbar attsom en

anställdasdämpa debidragit tillOtryggheten harmed stabila priser. att
på betydligttydergenomförtsundersökningar harlönekrav. Olika attsom
nuvarande hög-underförlora jobbetlöntagare rädda förfler har varit att

Många fackföre-högkonjunkturer.konjunktur med vid tidigarejämfört
anställningstrygghetensexåriga avtal därockså slutit fem- tillningar har

har givits hög prioritet.
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Mer ojämn fördelning välståndetav

Samtidigt sysselsättningen har ökat snabbt i USA desom tresenaste
decennierna har produktiviteten fram till de åren långsamtökatsenaste
och inkomstskillnadema har blivit Vid mitten 1970-taletstörre. brötsav en
sedan och halvt decennium mycket stabil och snabb uppgångtre i denett
amerikanska ekonomin. Den tidigare årliga produktivitetstillväxten i
genomsnitt 3 kom under andranästan hälften 1970-talet ochprocent av
under 1980-talet uppgå till endast lite drygt 1 Det ledde tillatt procent. en
påtaglig försämring den genomsnittliga reallöneutvecklingen bland deav
amerikanska löntagarna. Skillnaderna mellan olika löntagargrupper har
dock varit Sedan början 1970-talet har reallönemastora. genomsnittligtav

fortsatt öka för den fjärdedel löntagarnasett har högst lön.att av som
Reallönerna har varit ungefär oförändrad för de 5 löner liggerprocent vars

där under. de övrigaFör 70 löntagarnastrax har reallönemaprocenten av
genomsnittlig sjunkit. Kvinnornas löneutveckling har samtidigt varitsett
klart bättre kvinnolönemaän männens fortfarande påtag-även liggerom
ligt lägre löner.än männens

Utöver löneklyftoma i den amerikanska ekonomin har ökat, haratt
problemen för den fattigaste delen befolkningen förvärrats deattav av
federala ambitionerna fördela inkomsterna med hjälp skatte- ochatt om av
bidragssystemen har påtagligtminskat sedan 1980. Fördelningen in-av
komstema har därför blivit ojämn, den positiva sysselsättningsutveck-mer
lingen till Den starka fokuseringen den offentliga stödåt-sektornstrots. av
gärder de allra ställda har samtidigt givitsämst upphov tillmot allt större
fattigdomsfällor.

Arbetsrättsligt systern

Historik

I USA har de fackliga organisationerna traditionellt haft ställning.en svag
Organisationsgraden har vanligen uppgått till cirka 15 Omprocent. man
undantar kort påperiod då1930-talet, den till 40närmarestegen procent,
har den allmänna attityden till facklig verksamhet ofta varit avvaktande
eller fientlig.

Efter förebild från Storbritannien utvecklade domstolarna i USA tidigt
praxis enligt vilka fackliga stridsåtgärder helt förbjöds. Vid mittenen av

1800-talet ändrades detta Fackliga aktioner ansågssynsätt. inte alltid olag-
liga kunde syftet och medlen för aktionemautan kundeaccepteras om an-

legitima. Omkring sekelskiftet började utfärda förbud fack-ses motman
liga stridsåtgärder utifrån bedömningar, grundades allmän-som mera
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på densamfärdsel skulle fungera,handel ochhetens behov änatt en-av
verksamhet.sindrivaskilde arbetsgivarens intresse attavl

arbetsgivares begäranprövningMöjligheten interimistisktill omenav
betydelsefullt medel förblidomstolsförbud strejk kom attettattmot en

utfärdade domstolarnastridsåtgärder. På arbetsgivarens begäranstoppa
då utnyttjaArbetsgivaren kundestrejk.ofta förbudtillfälligt motett en

ocharbetstagarefackföreningsanslutnaförbudstiden till sägaatt an-upp
På så kundeaktionen.fackligadelta i denställa andra, inte ville sättsom

förbandvanligt arbetstagaresamtidigtstrejkhotet undanröjas. Det blev att
för-Under deorganiserade.fackligti anställningskontrakt intesig att vara

tvingasvårt fackföreningamaförårtiondena 1900-talet det attsta var
åtgärder.liknandestrejk ellerfram kollektivavtal genom

fe-och det intensiva1930-taletkrisen i börjanEfter ekonomiskaden av
få på industriproduktionenfartföljde förderala lagstiftningsarbete attsom
infördes lagreglerändrades situationen. Detthe New Deal ettgavsom

Årminimilöner 1938.lagstiftningskydd, bl.a.grundläggande socialt om
thevanligen kalladRelations Act,National Labor1935 infördes the

till kollektiva för-ochföreningsrättenWagner med skydd för rättenAct,
organisationskam-kraftigavändpunkt. Efterhandlingar. den komMed en

väsentlig förändringtillvilket leddepanjer fackföreningama,växte aven
arbets-relation mellannågra år uppstodstyrkeförhållandena. Under en

vanlig iden Europa.liknadegivare och fackföreningar varsomsom
på på splittringgrundår situationenändradesRedan efter nyttett avpar

fackföreningsrö-skrevsActi fackföreningsrörelsen. När the Wagner var
ganska klarafackförbunden hade gränserrelsen de olikaenad och

konkurrerandekonflikter mellanmedsinsemellan. det vanligtblevNu
förhållandebalanseratförutsättningarna förfackliga ochorganisationer ett

1940-taletVid slutetförsärnrades.fackföreningmellan ocharbetsgivare av
rättigheternaför de fackligaså skyddetändrades Actthe Wagner att

infördearbetstagares intressenoorganiseradetillvaratainskränktes. För att
representativa.skullepå fackföreningardomstolarna krav att vara

fackligaRätten tillföreningsrätt.tillförsälaades negativArbetstagare
fickVidareinskränktes kraftigt.sympatiåtgärder,stridsåtgärder, bl.a.

stridsåtgärder,förbjudamöjlighetentillbakadomstolarna delvis att som
gått the Wagner Act.hade förlorad genom

År fackföre-begränsadelagstiftningytterligaregenomfördes1959 som
med organisationemasmissnöjeBakgrunden sättningamas makt. attvar

och detMissförhållanden hade konstateratsangelägenheter.sinasköta inre
angelägenheter,inrefackföreningamaslagreglerinfördes detaljerade om

medelekonomiskaoch hurbeslut skulle fattasframför allt hur omom
till denbegränsninggenomfördesSamtidigt rättenskulle hanteras. aven

förmå erkännaarbetsgivaretill syftestridsåtgärder har attatttyp av som
föreningen.bli medlemmar iförmå anställdafackförening eller attatten
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Därefter har det inte någragenomförts väsentliga förändringar i den fede-
rala kollektiva arbetsrätten i USA.

Traditionellt har grundläggande socialt åstadkommitsskyddett genom
lagstiftning. Förutom reglerna minirnilön bestäms kongressenom som av
finns det federala regler övertidsersättning, skydd barnarbete,om mot
skydd för arbetstagares säkerhet och hälsa, likabehandling ochmänav
kvinnor förbud olika diskriminering.samt mot typer av

Kort gällande rättom

Arbetsrätten i USA bygger på blandning federal och delstatlig lag-en av
stiftning. Enligt federal lag har arbetstagare med i fackföre-rätt att vara en
ning förhandlar med arbetsgivaren lön och andra anställningsvill-som om
kor. Inrättandet fackförening arbetsplats dock kringgärdatärav en en

komplicerade regler. måsteDet genomföras hemliga medlemsomröst-av
ningar, varigenom det fastställs organisationen representativär föratt
arbetstagarna, innan arbetsgivaren har skyldighet förhandla. En vissatt
bestämd måste ha förhandlingsenhetavgränsats medgrupp som en gemen-

intresse för förhandlingar.samt Reglerna förhandlingsenheter tillärom
för skydda de anställda förhållandeiatt till fackföreningama lika väl isom
förhållande till arbetsgivaren. Syftet hindra de fackligaär organisa-att att
tionerna når sådan ställning de kan kränka enskilda arbetstagaresatten rätt

förhandla individuellt medatt arbetsgivaren.
Under vissa förutsättningar arbetsgivare alltsåär förpliktad enligt lagen

förhandla med fackligatt organisation arbetsplatsen. Vid förhand-en
lingsvägran kan arbetsgivaren då bli ålagd statlig myndighet attav en
fullgöra sin förhandlingsskyldighet. Något skadestånd eller liknandeannan
sanktion kan dock inte komma i fråga.

Lagstiftningen utgår från det alltid bör finnas intressenatt motsatta
mellan fackföreningama och arbetsledningen. Den fackliga verksamheten
får inte eller på otillbörligtstyras arbetsgivaren.sättett Arbets-gynnas av

på något kantagare, höra tillsätt arbetsledningen, får inte hellersom anses
delta i facklig aktivitet. En förhållandevis vid krets anställda räknas tillav
denna kategori, inte har bilda eller inrätt i fackföreningar. Detattsom
gäller alla arbetsledare.t.ex. Det gäller ocksåtyper arbetstagareav som
har befogenhet fatta självständiga beslut i arbetsgivarensatt namn.

Kollektivavtal rättsligt bindande.är Den anställdär arbets-som en
plats med förhandlingsenhet skyddad förändringarär i anställ-en mot
ningsavtalet inte överensstämmer med kollektivavtalet eller harsom

Ävengodtagits facklig kollektivavtal inte harrepresentant.av en om
kommit till stånd måste ändringarna läggas fram för den fackliga repre-
sentanten.
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innehålla.fårkollektivavtalregler i lag för vadDet finns strikta ett
uttrycklig skyldighetpå sådant arbetsgivaren harLagen skiljer attsom en

kanfrågor fackföreningenförhandla obligatoriska och annat somom
icke-obligato-behöver diskuteravilja arbetsgivaren inteta upp men som

sådant hänförasendast kanriska frågor första kategorin hörTill den som
tillåtna ochandra kategorin finnstill anställningsvillkor. denlön och Inom

organisationsklau-otillåtna frågornaotillåtna hör kravfrågor. Till de
suler closed shops.

fackliga organisatio-beslutsordningen iEnligt den internalagregler om
förtroendemän.i val fackligaskall ha deltaalla medlemmar rätt att avner

hållasangivna bestämmelser skallenlighet med i lagHemlig omröstning i
själva har valtseller delegater,regelbundet för medlemmar genomsom

förfinnas yttrandefrihetarbetsplatser. skallhemlig sina Detomröstning
kon-organisationer skall inte kunnacentrala fackligamedlemmarna och

nivå.organisationer lokalfattas i fackligatrollera beslut som
exempelvis vid nedläggning ellersituationer,Endast för speciella om-

ibli informeradei USAfattande nedskärningar har arbetstagare rätt att
då syftetför verksamheten ochförväg arbetsgivarens planer är attom

huvudsakligauppsägning i god tid.arbetstagarna skall förvarnas Denom
företag ligger i aktieägande.arbetsgivarensmöjligheten för inflytande i

Fackligaskerarbetstagarinflytande detDet inte ovanligt sättet.är att
månnågot för sin ställning. I denförtroendemän lagstadgat skyddhar inte

företagsråd det ioch liknande skerarbetstagarinflytande förekommer i
initierats arbetsgivaren.allmänhet harsystem, avsomgenom

föraktionerdelta i gemensammaEnligt lag har arbetstagare rätt att
fråninblandningfår förekommakollektivavtalsförhandlingar och det inte

detta avseende. I det hararbetsgivarens de sin isida när utövar rätt ansetts
får be-arbetsgivare intestrejka ochligga arbetstagare har rätt attattatt

strejkrätt. Detutnyttjat sinstraffa arbetstagare, hareller diskriminera som
både lag ochstrejka ifinns begränsningar fördock viktiga rätten att

bestämmelserfinnsbegränsningarna i lagpraxis. Bland de uttryckliga om
Vidare finnsstrejk bryterförvarnas innanarbetsgivaren skall ut.att en

stridsåtgärder.fackligaförbud vissamot typer av
strejker,strejker ochekonomiskafinns två huvudtyper strejk,Det av

arbetsledningsme-otillåtnalaborriktar sig unfair practicesmotsom
anställningsvillkor.andralön ochtoder. Ekonomiska strejker handlar om

rättsligtformDen andra strejk över-är sätt attett atttypen svara enav
sådan strejk hargenomförfrån sida.arbetsgivarens Den enensomgrepp

ekonomiska orsaker.strejkarskyddad ställning denän som avmera
fredsplikttillåtna bundenSympatiåtgärder för deninte ärär avsom
kankollektivavtalsbundenintekollektivavtal. För den är sym-genom som

underenskilt ellerpatiåtgärder tillåtna. tjänstemän,Det typiska är attvara
arbetare. Ensympatiåtgärder med strejkandeorganiserade vidtarfonner,
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förutsättning för sympatiåtgärden fåskall vidtas primäråtgärdenatt är att
lovlig.är Arbetstagare har enligt lag rätt vägra kedjaatt passera en av

utposterade strejkvakter. Den sådanvägrar kedja harsom passera en
skydd enligt lag den deltar i primäråtgärden. Sympa-samma som som

tiåtgärder till förmån för anställda hos arbetsgivare de sympatise-en som
rande inte har förbindelse med i tjänsten inte tillåtna.är

Det finns vissa inskränkningar i till strejkrätten strejken syftar till attom
bilda fackförening fåeller fackförening erkänd. Vidare partiellaen ären
stridsåtgärder under förhållandenvissa otillåtna. Det svårtär att ett
entydigt Övertidsblockadredovisa vadsätt gäller i detta avseende. harsom

otillåten medan maskning haransetts åtgärd skyddasansetts vara en som
Åtgärdernalagen. måste under förhållandenalla allvarligt syftandeav vara

stridsåtgärder fåroch inte trakasserier.vara rena
Inom den offentliga sektorn finns mångadet arbetstagare inte fårsom

strejka. Det gäller samtliga anställda inom den federala sektorn. Omkring
hälften delstatema sina anställda relativt förhandlarättav storger atten
och i drygt tiotal delstater har de anställdaett strejka.rätt Denatt rätten
gäller dock inte för alla. För vissa kategorier, poliser och brandmän,t.ex.
skall konflikter i stället lösas obligatorisk skiljedom.genom

Både olovliga och lovliga strejker kan sluta med den strejkande förlo-att
sin anställning. Det tidigare redovisade förbudet bestraffa ellerrar mot att

diskriminera arbetstagare, har strejkat gäller bara strejken intesom om
strider lag eller kollektivavtal. Det förutsätter ocksåmot den strejkandeatt
har på godtagbartuppträtt sätt.ett

En arbetsgivare aldrig förhindradär strejkandesäga arbetstagare.att upp
Enligt fårpraxis arbetsgivaren alltid arbetstagare,säga strejkatupp som
och anställa andra i deras ställe. Det intressanta vadär sker strej-närsom
ken slut. Omär arbetsgivaren alla arbetstagare,säger har deltagitupp som
i strejken, behöver återanställas.de inte Men vissa återanställs fårom
urvalet inte efter kriterier,göras hänger med deras försom samman ansvar
strejken eller graden deras deltagande i den. Om strejken har sin bak-av
grund i arbetsgivaren har tillämpat otillbörligatt arbetsmarknadspraxisen
har alla strejkande arbetstagare återanställning.tillrätt En strejkande
arbetstagare, inte får återgå i arbete kan ha till ersättning förrättsom
förlorad arbetsförtjänst från den dag anställningen skulle återupptagits.ha

Det finns regler för motverka arbetslöshet efter strejker. Bådeatt i
federal och delstatlig lagstiftning förekommer regler arbetsfönned-attom
lingar skall upplysa arbetssökande pågårdet strejk eller lockout påattom

Årföretag, de hänvisas till. 1995 beslutade president Clintonsom att
federala myndigheter skall avstå från kontrakt med företagsenheter, som
har strejkande arbetstagare medersatt personal. En organisationannan

företag, mångahar kontraktrepresenterar med federala myndig-som som
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heter ifrågasatt konstitutionella sådanthar presidentens fattarätt att ett
föremålbeslut och frågan för närvarande för rättslig prövning.är

strejkande fårFackföreningama verkar för till arbetstagare be-attatt se
hålla sker ofta på villkorsin anställning. När strejker avslutas det allaatt
strejkande får komma tillbaka i arbete.

skyldigaI sällsynta fall kan arbetstagare bli skador,ersättaatt som upp-
stått på strejk. gäller bara deras beteende har varitgrund Det omav en

skadeståndet fårbrottsligt eller oacceptabelt. inte orimligthelt stort.var
åtgärder stårEn fackförening för medlemmarnas det inteinteansvarar om

klart tagit del i skade-föreningens företrädare har eller godkänt detatt
ståndsgwndande beteendet.

Även stridsåtgärder.arbetsgivare viss vidta En lockout ihar rätt äratt
princip tillåten inte ofta. Domstolama kan arbetsgiva-förekommermen se

hålla igång verksamhetenmöjlighet i kampenett motattrens som vapen
framgått arbetsgivaren Efter-strejk. kan anställaSom redan ersättare.en

ocksålagstadgade arbetstidsbestämmelser saknas har arbetsgivaresom
goda möjligheter övertid för icke strejkande personal.beordraatt

Antalet decennierna. iakttagelsestrejker har minskat under de Ensenast
lågti då strejker varit haftperioder antalet har har konflikternaär att en

längre i gäller vanligen löner anställnings-varaktighet. Strejker USA och
villkor. också på förhållan-förekommer strejker, berorDet tvistersom om
dena på arbetsplatsen, vid nedläggning eller omstrukturering verk-t.ex. av
samheten.

Förhandlingssystemet

Endast berörs kollektivavtal. fler-mindre del arbetstagarna Fören av av
talet mellanarbetstagare lönen i individuell överenskommelsebestäms en

minimilönemadem själva och arbetsgivaren. Genom kan kongressen
påverka miljoner löntagare. Enligt uppskatt-direkt lönerna för 10 vissa

sådana lönenivåneffekterna och löneutveck-ningar de indirektaär att
lingen för löntagare berörs minimilönema.20 miljoner av

ökade reallö-Under efterkrigstiden och fram till början 1970-taletav
långsiktigaSedanhela arbetsmarknaden i USA. dess har denövernerna

det flertalet löntagare. Minirnilönemautvecklingen varit negativ för stora
eller fem decennierna.har sjunkit kraftigt under de fyra En storsenaste

nedgång dåpå realvärdet sjönk med Underskedde 1980-talet 30 procent.
återställt realvärdet till den nivå gällde i1990-talet har höjningar som

har samtidigtbörjan 1980-talet. sänkning reallönema skettEn somav av
arbets-löneklyftorna ökat kraftigt. sänkta organisationsgradenhar Den

tagarsidan bidragande orsak till detta.har antagits vara en
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Både lönestrukturen och lönenivån i företag där arbetskraften organi-är
serad skiljer sig frånstarkt nivånstrukturen och i andra företag. Fackligt
organiserad arbetskraft har väsentligt högre lön oorganiserad arbets-än
kraft, i synnerhet i lägstade löneskikten. Delvis kan pådet bero att
skyddsnäten En del arbetstagarnaär rädda förlora sittärstor attsvaga. av
arbete. Sambandet mellan denna otrygghet och lönen visar sig i avtals-att
perioderna för kollektivavtal har blivit längre. Tidigare de högst år.trevar
Nu sluts fem- sexårsavtaloch och arbetstagarnas företrädare förhand-i
lingarna prioriterar anställningstryggheten med följd avtalen mindreatt ger
löneökningar.

Kollektivavtalen ofta omfattande och detaljerade.är Utöver löner regle-
de arbetstid, arbetsklassificering, övertidsersättning, seniori-t.ex.rar

tetstillägg, avgångsersättning, ledighet, hälsovård, regler försemester,
avskedande, sjukförsäkring, livförsäkring, pension och handikappersätt-
ning. Det har dessutom blivit mycket vanligt olika vinstdel-att typer av
ningssystem regleras i kollektivavtalen.

Tidigare branschavtal vanliga. På grund förhandlingssystemetsvar av
utformning de inte branschavtal i europeisk mening måste alltidvar utan
förhandlas fram och godkännas fålokalt. För genomslag utveckladeatt

med s.k. bargaining, innebarparterna det ladesett system pattern attsom
fast mönsteravtal vid förhandlingar för eller flera typföretag. Dessaett
avtal spreds sedan till samtliga organiserade företag inom bransch ochen

till deäven oorganiserade företagen, konkurrensskäl måste sinasom av ge
anställda likvärdiga villkor. Systemet med bargaining upphördepattern
successivt under 1980-talet. Numera förs löneförhandlingarna pålokalt
arbetsplatserna eller på lägre nivå inom arbetsplats. Arbetsgivarenen en
kan ha facklig avdelning inomt.ex. motpart, representerar etten som en
företag.

Det inte bara inomär den privata sektorn decentraliseringsom en av
förhandlingarna har Under 1980- och 1990-talet förhandling-ägt harrum.

inom offentlig sektor påsplittrats svårtdet fåsätt görarna ett attupp som
överblick de avtal gäller. Lönebildningenöver inom offentligen som

sektor sker dock bara delvis kollektivavtalsförhandlingar. Inomgenom
huvuddelen den federala sektorn det kongressenär bestämmerav som
lönerna efter förslag presidenten. Arbetstagarna har bara för-rätt attav
handla personalpolitik arbetsförhållanden.och Beträffande lönerom
bedriver de fackliga organisationerna omfattande lobbyverksamhet moten
presidenten.

Statlig medling har förekommit sedan första hälften 1800-talet. USAav
har väl utvecklat medlingssystem vad utredningen funnitett än imera
något de övriga länder ingår i undersökningen. någotHär redovisasav som

vad gäller för den offentliga medlingen. Det finns också medlingom som
i privat regi.ägersom rum
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På federal nivå dominerar Federal MediationThe and Conciliation

Service FMCS Laborinrättades 1947 RelationsManagementsom genom
Act kalladäven Taft Hartley sitt iAct. FMCS har huvudkontor Wash-
ington. Det leds generaldirektör, presidentenutnämndärav en som av
efter godkännande och har verksamhet, omfattar helasenatenav en som
landet. Fem regionkontor administrerar 75 distriktskontor, spriddaärsom

delstatema. Medling FMCS kan ske i all näringsverksamhetöver genom
järnvägs- och flygindustrin, fårenligt the Railway Labor Actutom som

medling National Mediation Board.thegenom
Parter den privata sektorn skyldiga skriftligen FMCSunderrättaär att

månader innan giltighetsperioden för kollektivavtal löper FMCStre ett ut.
underrättas också fackförening blir erkänd förhandlare förnär en som
arbetstagare arbetsplats. Sedan 1973 medlar FMCS denävenen
offentliga sektorn. Det vanliga dock de med-anlitarär att parterna ett av
lingsorgan, särskilt har inrättats för offentlig sektor.som

När underrättelse lämnas förtiden kollektivavtal kommeratt ett attom
löpa förlikningsman kontakt med och erbjuder medling.ut, tar parternaen
I regel hanteras konflikten medlare. kontakt medDenne tarav en ensam

och handlingsprogramlägger där tid plats förochparterna ettupp sam-
manträden har angivits. All planering samrådsker i med detparterna men

medlaren bestämmer hur medlingen skall ske. ha kontrollär Att översom
sammanträdena viktigt för ocksåmedlaren. Det gäller föranses vara
medlaren påtill involveras båda sidor. Om denrättatt attse personer som
företräder inte har tillräckligt mycket till kan det händasägapart atten om
i krislägen någon frånellermedlaren medlingsmyndigheten kontaktatt tar
med tillhar och dem kommasägaatt attpersoner, som mer om uppmanar

förhandlingsbordet.till Medlare rekryteras främst bland förhandlare hos
arbetsmarknadens parter.

Om konflikten svårlöst kan det förekomma medlareytterligareär att en
deltar från början eller kommer in vid upptrappning förhandlingarna.en av
Medlarna arbetar fria formerunder och använder olika metoder för att
fullfölja sitt uppdrag. Flertalet drar för lägga ellersig inte fram förslagatt
till och med rekommendera vissa lösningar till Allt medlingsar-parterna.
bete utgår från fådock skall hjälp med kommasynsättet att parterna att
fram till någonlösning. Medlaren har inte självständig roll och kan inteen
vidareutveckla förslag, inte intresserade Metodenärparterna attsom av.
medlaren lämnar heltäckande fårförslag, eller för-ett parterna antasom
kasta i sin helhet, inte.tillämpas

En svårighet kan måstei medlingsarbetet preliminärt avtalatt ettvara
läggas fram för godkännande i medlemsomröstning bland fackföre-en
ningens medlemmar den berörda arbetsplatsen. Det händer inte sällan

får tillståndavtal inte godtas. Ibland medlare medlingsmyndig-att ett av
heten till fackföreningsmöte för förklara innebördenatt ett att ettav



188 Ekonomisk utveckling, arbetsrätt förhandlingssystemoch 1998:141SOU

ettpreliminärt avtal det ovanligt inslag i medlarnas arbets-ärmen mera
uppgifter.

På delstatsnivå varierar regler och praxis för kollektivavtalsförhand-
lingar och medling. Det gäller särskilt hanteringen konflikter inomav
offentlig sektor. Närmare hälften delstatema har medlingsorgan medav
uppgift bådeverka inom privat och offentlig sektor.att

The innehållerRailway Labor särskildaAct bestämmelser för samhälls-
farliga konflikter. Enligt dessa kan presidenten tillsätta särskild styrelseen
Presidential Board,Emergency kan rekommendera attparterna antasom

uppgörelse. Presidenten avbryter samtidigt stridsåtgärderalla mellanen
under 30-dagarsperiod, pågår.medan medling Det inteparterna ären

ovanligt de särskilda bestämmelserna aktualiseras de har sällanatt men
tillämpats. vanligareDet medlingsinsatsema intensifierasär att attgenom
fler medlare eller medlare med högre ställning in för lösa konflik-tas att
ten.

bistår påFMCS arbetsmarknaden med förebyggande insatserparterna
för undvika motsättningar leder till konflikter. Bl.a. erbjudsöppnaatt att
utbildning till företagsledare och fackliga förtroendemän. Vidare har
FMCS börjat företagsrådverka för det inrättas eller liknandeatt samver-
kansorgan arbetsplatserna.

FMCS påsig flera för arbetsmarknadens skall hasätt att parterengagerar
tillgång till skiljeförfarande god kvalitet. Bl.a. tillhandahålls listaett av en

kvalificerade opartiska åtakan sig skilje-uppdragpersoner som som
På begäran står ocksåFMCSmän. till tjänst med förslag till skilje-en

nämnd med udda antal ledamöter, frånhar hämtats listan.ett vars namn
Det förekommer FMCS skiljemän det baragörsatt utser parternamen om
på båda sidor begär det. Utöver arbetet med finna skiljemänatt uppmunt-

FMCS skiljeförfarande finansiera utbildning och konferen-attrar genom
i ämnet.ser
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4 Lönebildnin och ekonomiskg
framgång

I detta kapitel första principellt diskuterasskall för det planett mer
lönebildningens samhällsekonomin,uppgifter i dess fungera isätt att

bakgrundsfaktorer,samspelet med politiska och andra det andraFörm.m.
skall redovisas jämförande studie OECD-ländersantalstörreettaven
sysselsättnings- produktivitetsutveckling vikt lagdoch med särskildm.m.,
vid lönekostnadsutvecklingens för ländernasbetydelse ekonomiska fram-
gång i dessa avseenden.

l Inledning

Lönebildningen beskrivas de vilka be-kan tillsammanssom processer,
kollektivlönerna för enskilda för i genomsnitt förstämmer samtpersoner,

samhällsekonomin. Lönebildningssystemen skiljer sig mycket mellan
olika länder. decentraliserade meddel starka inslag mark-En ärsystern av
nadsstyrd lönesättning, andra centraliserade eller samordnade,starktär
och har ibland med tredje eller katalysator förhand-ipartstaten som som
lingarna. mångaDäremellan finns mellanforrner.

Lönebildningen flera viktiga uppgifter fylla samhället.har i Enatt
sådangrundläggande medverka i fördelningen totala inkom-deär att av

i Vidare lönebildningen för hurekonomin. centralärsterna att styra ar-
betskraftsresursemas används för olika produktiva ändamål. Denna resurs-

välstånd, uppnåsfördelning avgörande för hur samlat kan medär stort som
den tillgängliga arbetskraften. En ytterligare roll för lönebildningen ligger

det makroekonomiska planet, nämligen bestämma den totala löne-att
kostnadsutvecklingen.

Förutsättningarna för väl fungerande lönebildning deltill stor aven ges
förhållanden,politiska och institutionella ligger utanför lönebild-som

sådan.ningsprocessen Hit hör den allmänna ekonomiska poli-som mer
tiken, dvs. finans- och penningpolitiken, vidare arbetsmarknadspolitiken,
arbetslöshetsförsäkringarna och andra transfereringssystem, sättet att
finansiera skattesystemen lönebildnings-dessa Liksomsystem, m.m.

förutsättningar länder.skiljer sig dessa kraftigt mellan olikasystemen
påDetta innebär och lönebildningssystem fungerakanettatt samma
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1970 1998hela ekonominGenomsnittliga timlöner iDiagram 4.1 -
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förutsättningarna kan haländer.mycket i olika Deolika sätt storyttre
förlegitim, vilket viktigtlönebildningen uppfattasbetydelse för ärsomom

fungerande lönebildning.välen
årOECD-området mångaunderitill länderSverige hör somgruppen

de svenska ökningstalenFramför allt harhaft lönekostnadsökningar.höga
ikonkurrentländema i Europajämförbaravarit högre deiän närmast samt

Långsiktigt stegvis har detta medförtochNordamerika och Japan. en
lönekost-Härigenom har visserligennedskrivning kronan.betydande av

konkur-valuta, bringats ned, ochinadsutvecklingen, mätt en gemensam
vidmakthållas. Menmening kunnatrenskraften utlandet i dennagentemot

i omvärlden.högre inflationpriset har varit änen
dåligt.utfallet blivitlönehöjningar har det realaTrots nominellahöga

ellerhar ökat med 700nominella timlönemaTrots de procent,att ca
reallönema bara ökatår, och 1980, harmellan 19708närmare procent per

eko-år, Tillväxten i den svenskadiagram 4.1.med 0,8 procent seca per
andra länder och arbetslösheten harjämfört mednomin har varit svag

reservutgång förSverigesnivåer. längestigit till höga Inflationsvägen var
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hålla sysselsättningen och arbetslösheten Utvecklingenatt uppe nere.
under långsiktigt hållbar.1990-talet har visat den Sedanintevägenatt var
Riksbanken inflationsmålinförde sitt nuvarande denna i praktikenär väg
stängd, och deprecieringdärmed har möjligheten bortfallitäven att genom

kronan kompensera lönekostnademas tendens stiga snabbare iänattav
omvärlden. Skulle Sverige bli medlem i den europeiska valutaunionen
EMU, bortfaller möjligheten till depreciering kronan inte bara i prak-av
tiken, påformellt. ankommer lönebildningssystemet, ochDetävenutan nu
den institutionella i vilketoch politiska miljö detta verkar, sörja föratt att
sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar.

Den svenska lönekostnadsutvecklingen ligger fortfarande högre i deän
viktigaste konkurrentländerna, arbetslösheten hög. jämfö-Denäratttrots
rande analys OECD-länder, redovisas i tyder21 detta kapitel,av som

nedbringande långsiktiga nominelladen ökningstakten i deatt ett av
lönekostnadema med procentenhet inte elimineras världsmark-1 som
naden motsvarande appreciering växelkursen kan upphovgenom aven ge
till långsiktig ökning sysselsättningstillväxten storleksordnigeni ien
0,2 ä år.0,3 finns andra tyderprocentenheter Det undersökningarper som
på så.effekter i effektivEn makroekonorniskt avseendestörre än mer
lönebildning skulle därför kunna bidra till sysselsättningverksamt ökaden
och minskad arbetslöshet.

4.2 Lönebildningens roll i
samhällsekonomin

Lönebildningen på mångasammanfattande benämning deär en processer
och restriktioner bestämmer för enskilda individer, för kol-lönernasom
lektiv och i genomsnitt för ekonomin i dess helhet. väl fungerandeEn
lönebildning tillskulle kunna definieras lönebildning bidrarsom en som

Utifrånökning så beskrivning går naturligt-välfärden. allmän deten av en
vis inte dra direkta slutsatser hur för lönebildning helstatt systemetom
skulle Genomgången i kapitel 3 visar olika länder i Europaatt samtut.se
USA har pålagar, institutioner och procedurer arbetsmarknaden som

ocksåskiljer åt. genomgångensig slutsats kan drasEnavsevärt ärsom av
jämförelsevis utveckling, inte vad gällergod ekonomisk minstatt en

utvecklingen uppnåspå inom för skildaarbetsmarknaden, kan vittramen
lönebildningssystem: från decentraliserade regle-nämnvärdasystern utan
ringsmoment nivåer, centraliserade starktövergripande till eller sam-
ordnade reguljäramed statliga ingripanden inslag.system som

En liggerorsakerna till detta lönebildningssystemet inteär ensamtattav
bakom framväxten ekonomisk situation. Lönebildningenav en gynnsam
verkar inom består ekonomiska politiken iden stort, ar-en ram som av
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betsmarknadspolitiken, skatte- och transfereringspolitiken, socialpolitiken
traditioner inarbetade betydelseVidare har och samverkansforrnerm.m.

för resultatet lönebildningsprocessen skall organisa-accepterasom avav
tionerna på arbetsmarknaden, företagen, löntagarna och allmänheten.

måsteLönebildningssystemet uppfattas legitimt. Ett systemsom som
dåligtfungerar bra land kan visa sig fungera mycket det skullei ett om

flyttas land med annorlunda institutionella och traditio-tillöver ett ramar
ner.

Inkomsçfördelningen

Lönebildningssystemet flera viktiga roller i samhället. grundläg-har En
medverka fördelningen inkomsterna ekonomin,gande uppgift i iär att av

dels mellan ochdels mellan löntagare och kapitalägare, olika grupper
uppgiftindivider löntagarkollektivet. centrala inkomstfördelandei Denna

lönebildningen komplicerad och kontroversiell diskuteragör attmermer
prisbildningen i ekonomin. be-mycket den övriga Huvuddelenän avav

folkningen utvecklade länder enda,i industrialiserade och har lönen som
eller viktigaste, inkomstkälla. fackliga organisationerna fram,De växte
med början under första hälft, i det fördelningspo-i England 1800-talets
litiska syftet påverka den inkomstfördelning, de fria marknads-att som
kraftema också,upphov till. Staten har i olika utsträckning under olikagav
perioder länder, välfärdsfördelningen,och i olika ingripit i inkomst- och
dels skyddslagstiftning, utformningen ochdels skatte-genom genom av

påtransfereringssystemen Statliga ingripanden kan, beroende denetc.
konkreta fackligasituationen, komplement eller alternativ till devara
aktivitetema.

Resursfördelningen

använd-Lönebildningen samtidigt till uppgift bidra till effektivhar att en
såså välståndet blirning samhällets samlade i landetdetattav resurser,

påhögt möjligt. Enligt klassisk ekonomisk teori sker detta bäst oreg-som
lerade lönerelationermarknader under fri konkurrens, där de löner och

på arbetsmarknadenuppkommer signalsystem för aktörernautgör ettsom
enskilda 1800-talets mark-löntagare och enskilda arbetsgivare. Redan-

nadsliberaler dilemma, nämligenställdes här inför fortfarande olöstett om
fri konkurrens avhöll från ingripanden,enbart skulle betyda sigstatenatt
eller motarbetas,frivilligt bildade fackliga organisationer bordeävenom
med hänvisning till de begränsar konkurrensen. Den fria konkurrensensatt

bådeeffektivitet förutsätter i princip så många aktörer löntagar- och
förarbetsgivarsidan påverka det allmänna lönelägetingen har maktatt att



LönebildningSOU 1998: och framgång 193141 ekonomisk

Fackliga organisationer kan tänkasviss kategori arbetskraft. utgöra enen
organisatio-de fackligamotvikt arbetsgivare,till inflytelserika stora men

förockså nå arbetsgivarna, förkan styrka är storgentemot somnerna en
samhällsekonomiskt effektiv.lönebildningen skallatt vara

Målkonflikten och legitimiteten

lönebildningens inkomstfördelandekonflikt finns mellanAtt potentiellen
avvägningsfrågauppgifter klart. En viktigoch effektivitetsskapande är

ambitioner börsamhällets fördelningspolitiskagäller i vilken utsträckning
offentligalönebildningsprocessen eller inom detillgodoses självainom

negativBåda lösningarna har i teorinskatte- transfereringssystemen.och
den förstainverkan på i ekonomins resursanvändning;effektiviteten

arbetsmarknaden,till aktörernalönerna "fel prissignaler"attgenom ger
påver-och marginaleffekter", vilkaden skapa "skattekilarandra attgenom

prisbild-därmed indirektkar ekonomiska beslut ochlöntagarnas även
ningen på arbetsmarknaden.

emellertideffektivitetinkomstfördelning och skallKonflikten mellan
orimliga på lönemarknadinte Fördelningspolitiskt utfallöverbetonas. en

och utvecklingshindrande. Ikan i sig effektivitets-med fri konkurrens vara
löntagarkategorieruppstår rivalitet mellanfall arbetskonflilaer,extrema

också fråndärför viktigt, effektivitetssyn-och allmän social Det äroro.
förupplevs legitim, och de lönerpunkt, lönebildningen attatt en-som

resultatetskilda bliroch löntagare, processen, ansessom avgrupper av
rimliga de flesta.av

avtal,kan medföraBristande legitimitet i lönebildningssystemet att som
förbundsnivåsluts på nivå i efterhand "korrigeras"central eller grupperav

blihärtill. Resultatet detta kani lokala förhandlingar har möjlighetsom av
förtotala ekonomin, hamnar för högtlöneutveckling i den attsomen

tillväxtmål skall kunna uppnås.makroekonomiska ochbalans-

makroekonomiska effektivitetenDen

upphovlönebildningen såledesuppgift förEn viktig ytterligare är att ge
målförenlig med övergripandetill löneutveckling, landetsären som

ocksåoch arbetslöshet.tillväxt, inflation, sysselsättning Detrörande är
blickpunkten ihar ståttlönebildningens brister härvidlag främst isom

lång avhjälpande första-Sverige tid, och det utredningensunder ärvars
förslå åtgärderhandsuppgift att om.

lång nominell lönök-tid haft problem med för högSverige har under en
lönekostnadsutvecklingennominellaningstakt. Diagram 4.2 visar den

OECD-länder,perioden 1972-1996inkl. sociala kostnader under i 21
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från det tidiga 1970-talets hög-inklusive Sverige. Perioden sträcker sig
spår, återhämt-lågkonjunkturema oljeprishöjningamaskonjunktur, iöver

decennium,överhettningen i slutet dettaningen under 1980-talet och av
återhämtningsfasen efterfram tillvidare 1990-talskrisen ochgenom

långa haft betyd-Några period, förvissodenna. länder har, dennaöversett
sådanaemellertidländerligt högre löneökningstakt Sverige. Dessa ärän

devalveringseko-inflations- ochlänge krisbenägnauppfattatssom som
Någrasig.nomier, Sverige gradvis kom sällatill vilken att aven grupp

åroch Italien, har underdem, däribland Storbri-tannien, Irland senare
påtagligt och prisökningstakter.mycket reducera sina löne-kunnat

alltså1984-1996, perioddelperiodenSer till den kortare somman en
och 1982,år svenska devalveringarna 1981efter de ärstartar storaett par

lönekost-haft högre ökningstakt idet bara Grekland och Portugal harsom
har,konkurrentländer inadema Sverige. Sveriges viktigaste Europaän

långsiktigt haft lönekost-med Storbritannien, lägreundantag avsevärtav
likaså ochviktiga konkurrenterna USAnadsökningar. gäller deDetsamma

lönekostnadsökning-har de svenskaJapan. slutet 1990-taletNu mot av
stegrade arbetslösheten, fallit ochunder inverkan den kraftigtarna, av

någonligger fortfarandesig genomsnittet för Europa. Men denärmat
årprocentenhet högre.per

komplex problembildEn

makroekono-förmåga acceptabladet lönebildningensNär gäller att ge
pånationalekonomisk forskning det bättrerniska utfall tyder viss är attatt

lönebildning,centraliserad eller samordnadantingen ha relativt starkten
sådan. förramarknadssmässig, I deteller decentraliserad,relativt starkten

tillräckligt förfallet landets avtalsslutandeär att ta ettparter stora sam-
marknadsmässig-det fallethällsansvar för lönebildningen; i senare ger

båda tenderarländerheten resultat. Ilikaledes välavvägt typernaett av
huvudsak skerlönebildningen iarbetslösheten i länder därlägre änatt vara

marknaden sigpå någon samhällsintresset ellermellannivå, varkendär gör
särskilt tydligt gällande.

entydigaemellertid inteforskningDe empiriska resultaten denna ärav
Calmforsframlades L.stöd för hypotesenoch inte oomtvistade. Tidiga av

MacroeconomicCorporatism andoch Driffill i "Bargaining Structure,
studie1988. nyligen gjordPerformance", Policy, April EnEconomic av

Martin, "Key Les-Elmeskov, S. Scarpetta:OECD-ekonomer J. J .P.tre
Countriesfrom OECD Expe-for EvidenceLabour Market Refomis:sons

också25 majriences", Stockholm 1998konferenspapper IVA, ettger
samordning i lönebildningen kanvisst visar särskilt högstöd; resultaten att

låg arbetslöshet.upphov tillge
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ifrånlångt klarlagt uppgångenDet i den arbetslöshetensvenskaär att
någon övergång, frånunder 1990-talet har bakgrund i den har ägtsom rum

centrala förhandlingar till förbunds- eller branschvisa förhandlingar.
Många faktorer kanandra ha spelat in. Inte minst torde införandet ettav
inflationsmål för penningpolitiken dessförinnan anknytningoch kronans
till lönekostnadsökningarECU ha medverkat: kunde inte längre övervält-

på priserna i stället utslag i arbetslöshet.utanras gav
Det huvud mycket komplex problembild avtecknarär över taget en som

sig, många frågaoch komplexitet-i led. för-En och hur, olikaären om,
handlingssystem påverkaroch lagregler den totala lönekostnadsutveck-
lingen frågai ekonomin. Nästa vilket samband finns mellan dennaär som

framgångaggregerade lönekostnadsutveckling och landets ekonomiska i
någotolika avseenden. skall belysas i dettaDet forsättningensenare av

spörsmålkapitel. ytterligare emellertidEtt inte förhandlingssys-är om
påverkar också påoch lagreglema ekonomin andra inte baravägar,temet

den aggregerade lönekostnadsutvecklingen.genom

förutsättningarYttre för välfungerande lönebildningen

Utredningen föreslå åtgärderhar i uppgift inom lönebildningensatt om-
råde kan bidra till sänka arbetslösheten inflationen ökar.att utan attsom
Samtidigt mångadet klart förutsättningar för väl fungerandeär att en
lönebildning vid sidanbestäms vad den egentliga lönebildnings-ärav som

ocksådärmed vidoch sidan vad utredningen kan kommaprocessen, av
med konkreta förslag om.

En balanserad hållaallmän finans- och penningpolitik kan bidra till att
tillbaka såefterfrågan arbetsmarknaden, makroekonomiskadenatt
effektiviteten i lönebildningen inte Viktigt emellertidäventyras. är att
ekonomin fungerar på sådant poli-den allmänna ekonomiskasättett att
tiken inte sålunda arbets-behöver onödigt önskvärtDet är attstram.vara
kraftsutbudet på arbetskraftsefterfrågan. Arbets-till strukturenanpassas
marknadspolitiken omskolning,i Sverige, med kompetensutveckling,
ekonomisk hjälp till geografisk rörlighet, aktiv förmedlingsverksamhet

har måltraditionellt utformats med detta för allmännaDeögonen.m.m.,
utbildningssystemens arbets-anpassning till de krav utvecklingensom av
kraftsefterfrågan på lönebildningensställer har liknande betydelse försätt
effektivitet.

Risken för inflationsdrivande också på ekono-flaskhalsar beror vilken
misk vinning de arbetslösa har snabbt hitta arbete. Avett nytt storattav
betydelse både ersättningsnivåema arbetslöshetsförsäkringenhärvid iär

Ävenoch under lång utgå.hur tid ersättning utfornmingen andrakan av
transfereringssystem fåspelar finnsroll, det goda chanser attt.ex. om
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I

tidsliknande längre arbetslöshet. Dessutomförtidspension eller efter en
vilkensocialbidragsnivån påverka nedre för den lön tillkan den gränsen

arbetskraft.arbetsgivarna kan rekrytera
finansiering förutsättning-transfereringssystemensVidare inverkar

Ändrade till-arbetsgivaravgifter påverkar detför lönebildningen.arna
kopplingenavtalsförhandlingarna. Den tydligagängliga i mestutrymmet

utgifterna ierhålls avgifterna direkt berordäri försäkringssystem
egenfinan-företagskonstellationer. En branschvisenskilda ellerbranscher

exempelvisarbetslöshetsförsäkringen innebärpåsiering marginalen attav
alltför löneökningar blirarbetslöshet högakonsekvenserna i form avav

direkt för respektivekännbara parter.
högaskattesystemet. Medpåverkas lönebildningenSlutligen även av

nominella löneökningar för lönta-skatteskalor krävs högreprogressiva att
inkomstskattfå inkomstökning efter skatt. En sänktskall givengarna en

åtminstone ledadärför, kort sikt, kunnaoch progressivitet skullesänkt
sänkt progressivitet ökar dessutomtill lägre lönekostnadsökningar. En en

däri-börja arbeta och skulleekonomiska vinningarbetslös attavpersons
inflationen för-minskad arbetslöshetkunna bidra till utan attgenom en

stärks.
för olika iförutsättningar lönebildningenoch andra viktigaDessa är

ide olikheter finns löne-kan, vid sidanolika länder. Olikheterna av som
frågasådana, skillnader mellan länder ibildningssystemen medförasom

återverkar på arbetsmark-lönernahur ökningstakt i de totalagivenom en
nadsutvecklingen eller omvänt.

framgångEkonomisk4.3

frågaOECD-länder i ekono-de flesta andraSverige har halkat efter om
något1990-talsfenomen,miskt välstånd. inte endastDetta är ett utan som

inteutveckling. Eftersläpningenhar präglat decenniernasde ärsenaste tre
nått1970-talet hadeSverige redan i börjanbara naturlig följd att aven av

Mångasvårt öka det ytterligare.så välstånd det sedan varithögt attett att
nivånfråga BNPSverige iländer sedan desshar nämligen passerat om

välstånd.måttet på ekonomisktvanligastecapita, detper
tillbakagång hälft harl970-talets förstaSveriges relativa sedan ägt rum

blivit lägre.i hela världsekonomin harsamtidigt BNP-tillväxtenmed att
till-godaavseendet stark till de mycketKontrasten i det sistnämndaär

till denväxtåren 1970-talet, dvs. fram1960-talet och i börjanunder av
framstårdiagram 4.3. 1960-taletförsta världsomfattande oljekrisen, se
tillväxt-tiden exklusivvid jämförelse längre tillbaka iäven som enen

ekonomiskaDecennietsperiod, både världsekonomin och i Sverige.i
liberaliserades,världshandelnutveckling präglades starkt att somav
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15 EU-OECD-länderna, deDiagram capita i4.3 Tillväxt i BNP per
19961960och Sverigeländerna -

årProcent per

i
4
á
l

il
l
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. .. .
OECD 15EU Sverige

dåvarande Gene-inom för GATTresultat b1.a. tullavvecklingar ramenav
särskiltTrade och för delral arijâfv ana VästeuropasTAgreeement on

Specialiseringen mellan ländernaochbildandet EEC EFTA.genom av
Oljekrisensnabb tillväxt följd.ökade, strukturomvandling ochmed som

på snabba blevrekyl det uppsvinget,1973 utlöstes visserligen mensom en
måttlig kon-långa tillväxt, därockså periodinledningen till den av mer

befin-svåra kriser, i vilken vi fortfarandejunkturuppgångar omväxlat med

ner oss.

Skillnader karaktärtillväxtensi

funnits tydlig skillnad mellan Västeu-denna periodDet har under hela en
fråga karak-OECD-ländema i tillväxtensutomeuropeiskaoch de omropa

åstadkommitstill mycket liten deltillväxten harDen europeiskatär.
ställetproduktionen ökat. det isysselsatta i Främstantalet ärattgenom
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OECD-sysselsättning 21iproduktivitet ochDiagram 4.4 Tillväxt i
1972 1996länder -

årProcent per
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BNP får mått påsysselsatt, här produktiviteten, harutgöra ettper som som
vuxit, diagram de utomeuropeiska länderna,4.4. l vilka samlats tillharse
höger i diagrammet, har sysselsättningen ökat relativt kraftigt, medan

långsammareproduktiviteten har vuxit i Europa. vad gällerJapanän utgör
produktivitetstillväxten undantag, den hög framför allt i denett men var
tidigare delen perioden.av

Sysselsättningstillväxten i de utomeuropeiska åter-OECD-ländema
speglar till del befolkningen i förvärvsaktiva åldrarnade har ökatatten

i Europa, det inte förklaringen.hela de utomeuropeiskaän Iärmer men
länderna har invånare åldern år,antalet sysselsatta i dvs.15-64även per
sysselsättningsintensiteten, stigit. har,I Europa med Norge och Schweiz

enda enskilda undantag, sysselsättningsintensiteten fallit.som
kan såledesMan tillväxten i Europa har följt produktivi-säga att en

tetslinje och i de utomeuropeiska OECD-ländema sysselsättningslinje.en
Skillnaden konkretiseras i tabell 4.1, där tillväxten i BNP och BNP per
capita 1972-1996 i USA, Tyskland och Sverige på någrahar uppdelats
viktiga komponenter.

Tabell 4.1 Komponenter i tillväxten i BNP capita i USA,per
SverigeTyskland och 1972-1996

årProcent per

SverigeUSA Tysk-
land

BNP-tillväxt sysselsattper
produktivitet 0,6 11

Uppskattad BNP-tillväxt
arbetad timme 0,4 2,6 1,4per

plus: sysselsättningsökning 1,8 0,2 0,1

BNP-tillväxt 2,4 1,62,1

minus: befolkningstillväxt 1,0 0,30,2

BNP-tillväxt capita 1,4 1,9 1,3per

Den första komponenten tillväxten i BNP sysselsatt, dvs. iär grovaper
drag produktivitetstillväxten. Produktivitetstillväxten landetvisar hur väl
utnyttjar den ianspråktagna arbetskraften med hjälp kapitalresurser, iav
form maskinell utrustning, adekvat utbildning, tekniskt och organisato-av
riskt kunnande lågaSkillnaden åmellan det talet för sidanUSAm.m. ena
och de högre för påtaglig. påTyskland och Sverige Mätt detta detär sätt är
också förhål-Sveriges eftersläpning i produktivitetstillväxt inotervärt att
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framstår uppseendeväckande 0,4intelande till Tyskland stor, pro-som
år.centenheter per

medelarbetstidemai därländer Europaemellertid till deTyskland hör
år. däremotI Sverige harmed 0,7 ä 0,8minskat allra procentmest, per

periodenden redovisadeöka,tenderatmedelarbetstidema översettatt som
Mäteruppgång sedan 1980-talets början.påtaglighelhet, medoch en mer

arbetadtillväxten i BNPkorrektproduktivitetstillväxten persommerman
skillnaden därförtabell 4.1 bliri större:timme inomtalense parentes

del,år USA:sefter Tyskland. FörprocentenhetSverige ligger län permer
motsvarandeockså något, blir efter över-ökatdär medelarbetstidema en

1972-1996 bara 0,4produktivitetstillväxtenslagsmässig justering procent

per ar.
komponentensysselsatta, den andrai antaletförändringenNär det gäller

Tyskland/Sverige iochmellan USAgår skillnadeni tabell 4.1, motsatt
kraftigtsysselsättningen har ökatproduktivitetstillväxten.riktning försom
skillna-Sverige. Delvis berorTyskland ochobetydligt ii USA, baramen

iåldrarna betydligthar ökati de arbetsföraden på befolkningenatt mer
sysselsätt-emellertidSverige. Härtill kommerTyskland ochUSA i attän

ålder USA,arbetsför har ökat ibefolkningen iningens andel menav
framgångs-alltså varit detSverige. USA harminskat Tyskland ochi mer

detbefolkningsbasen;tillgängligafråga använda denrika landet i attom
sysselsattproduktionenfråga ökaframgångsrika imindre att perom

person.
invånarnasibefolkningstillväxt. TillväxtenkraftigUSA har haft en

denbetydligt lägrevälstånd därför varitekonomiska har ängenomsnittliga
mellan och Sverige,skillnad USAviktigtotala tillväxten i BNP. En som

sysselsättningen har ökati änframgår USA ännutabell 4.1, är att merav
totalbefolkningen ökathari Sverige äntotalbefolkningen, medan mer

försörjningsbördasåledes sysselsattasdeharsysselsättningen. I USA
så åstadkommapå kunnatSverige. USA harden ökat iminskat, medan sätt

visats,capita den,likvärdig tillväxt i BNPSverigemed trots somperen
produktivitetstillväxten.klart lägre

BNPvälstånd, utvecklingenmått på kancapitaMedan BNP är ett avper
mått påsammanfattandeålder användasarbetsföri ettsomper person

måttet visarprestationsfönnåga. Detframgång, ellerekonomisk senare
välålder och huri arbetsförbefolkningsbasenbåde hur väl landet utnyttar

skillnadernaavseende intedettaproduktiviteten. Ilandet lyckas öka är
långadenhelasärskiltTyskland/Sverigemellan USA och överstora sett

eko-någorlunda gradlikartad1972-1996, jfr tabell 4.2. Enperioden av
falli USA:ssysselsättningslinjenalltså nåttsframgångnomisk har genom

Vadoch Sveriges fall.Tysklandsproduktivitetslinjen ioch somgenom
framgår de idel, ochoroväckande för Sverigesemellertid ta-är avsom

prestationsförrnågan, mättdelperiodema,redovisade kortarebellen är att
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på detta gradvis har försvagats,sätt, i relation både till Tyskland ochsett
till USA.

Tabell 4.2 Tillväxt i åldernBNP i år15-64 i USA,per person
Tyskland och Sverige 1960-1996
Procent årper

USA Tysk- Sverige
land

1960-1972 2,2 4,0 3,5
1972-1996 1,2 1,5 1,4

1972-1984 0,9 1,3 1,7
1984-1990 2,0 2,7 1,9
1990-1996 1,2 1,3 0,1

En möjlig konflikt mellan produktivitet och sysselsättning

Det finns gammal diskussion möjlig motsättning mellan produk-en om en
tivitet och sysselsättning. Den utgångspunktsin i den tekniskatar att
utvecklingen minskar behovet manuell arbetskraft i produktionen.av
Argumentet tanken motsatsställning ökad produktivitetemot är attom en

produktionengör billigare, och produktionsvolym dåstörre kanatt en
i synnerhetavsättas, landet har tillgång till världsmarknad förom en

produkterna. Den arbetskraft frigörs i industriell tillverkning kanrentsom
övergå till kvalificerad verksamhet inom framför allt tjänstesektom.mer
sysselsättningen skulle kunna bli högre produktivitetstill-rentav än om

Ålångsammare.växten andra sidan kan höga krav produk-vore
tivitetstillväxt i arbetslivet svårighetermedföra på längre siktatt ens
sysselsätta alla vill förvärvsarbeta, dvs. arbetskraftäven olikasom som av
skäl lågproduktiv. Produktivitetstillväxtenär kan minska det ekonomiskt
användbara arbetskraftsutbudet. Genomdriver ambitionomvänt,man, en

kraftig sysselsättningsökning kan resultatet bli landet måste iom att ta
anspråk mindre produktiv arbetskraft, vilket begränsar produkti-
vitetstillväxten i ekonomin helhet.som

Från övergripande synpunkt kan land alltså tänkas ha val mel-etten ett
lan hög produktivitet och hög sysselsättning. I diagram några4.4 finns
länder Irland, Norge och Japan haft både god produktivitetstill-som- -
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genomgående1972-1996.åren Detsysselsättningstillväxt mönst-ochväxt
tvådenegativt samband mellanemellertidalla 21 länder äröver ettret sett

måstestatistiskt signifikant. Dettillväxttalen. negativa sambandetDet är
Sysselsättningstillväxtenosäkerhetsfaktor.emellertid pekas viktigen

denproduktivitetstillväxten;i isig mätsutgör nämnaren pro-somsenare
sysselsättningstillväxten,mätfel iduktion sysselsatt. Eventuella somper

dåproduktionstillväxten, skaparmätfel iinte auto-motsvaras av samma
statistisk korrelation.matiskt negativen

möjligenteoretisktmån reell, kanden motsättningen göraI är man
pååstadkomsekonomisk tillväxtgällande likgiltigt vissdet äratt om en

på önsk-samhället harandra baradet eller det sättet, ettsystem somena
intevälståndet arbetar och demmellan demfördelar görvärt sätt somsom

uppstå viktiga skillnader.emellertiddet. praktiken skulle detI
högproduk-inkomstfördelningen olika iantagligenFör det första blir ett
fårförra dehögsysselsättningssamhälle. I dettivitetssamhälle och i ett som
capita ilägre inkomstnöja sig medsaknar sysselsättning kanske änperen

motstånddels finnsskall försörjas,det det fleraDels är ettsenare. som
högsysselsättnings-förvärvsarbetar.höga dem Iskatteuttag ettmot som

förvärvsarbe-löneskillnader inom densamhälle å sidankan andra större
nå-förutsättning förtordetande bli resultatet; detta attvara engruppen

så många möjligt.gorlunda effektivt kunna sysselsätta som
välståndeteffekterdynamiskaFör det kan det finnasandra gör attsom

Sådanasystemvalet.påverkas det tänktalångacapita i det loppet avper
Högproduktivitetssarrxhället kani olika riktningar.effekter skulle kunna

påberoendeinnovationsbenäget, bl.a.tänkas investerings- ochvara mer
å sin sidaHögsysselsättningssamhälletföretagens lönsamhet högre.äratt

till försörj-icke-sysselsatta läggaförsörjningsbörda atthar mindre fören
sig med lägre skattesatserkan klaraoch gamla ochningsbördan för bam

dynamiskaLåga ha positivaskattekilarde förvärvsarbetande. s.k. antas
diskussionenjfr. den tidigarepå ekonomiska tillväxteneffekter den ovan

capita.försörjningsbördan och BNP perom
egenvärde vidmånga människorförvärvsarbete förFör det tredje har ett

dåoch hög sysselsättningsidan penninginkomsten,den ettgerav rena
upphovmening. Arbetslöshetvälfärd i vidaretillskott till samhällets ger

be-drogmissbrukkriminalitet,formtill sociala problem i somm.m.,av
Sysselsätt-arbete.för dem harvälfärdsutvecklingengränsar även som

således "icke-ekono-delarbetslinjen avkastarningslinjen eller en--
miska" välfärdsvinster.

två viktigaför sigsysselsättningoch godProduktivitetstillväxt är var
kan det finnasframgång. vissaekonomisk Inomdimensioner gränser enav

lågtvå. sysselsättning ochHög"trade-off", mellan demotsättning, eller
samhällen. Iegenvärde i de flestaemellertidarbetslöshet tillmäts ett
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utredningens direktiv framhålls också nedbringandet arbetslöshetenav
centralt ekonomisk-politiskt mål.ettsom

Arbetslösheten

När utredningsdirektiven talar arbetslösheten det den arbets-är öppnaom
lösheten Denna definieras den andel arbetskraftensom avses. som av som
inte sysselsatt. I tabellär 4.3 redovisas officiella tal för arbetslösheten i de
länder studeras här. Det framgår exempelvis arbetslösheten isom att
Sverige har frånökat under 2 1990 till 8 1997, detprocent procent attmen
finns många länder, har högre arbetslöshet Sverige. framgårän Detsom en
också antal länder kan uppvisa fallande arbetslöshetatt ett mellan 1993
och 1997. Det gäller bl.a. Danmark, Finland, Norge, Irland, Nederländerna
och Storbritannien. Det gäller också de utomeuropeiska länderna USA,
Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Tabell 4.3 Officiell öppen arbetslöshet i olika länder 1985-1997
Procent arbetskraftenav

1985 1990 1993 1997

Österrike 4,2 4,7 6,1 6,2
Belgien 12,4 8,8 12,1 12,7
Danmark 9,0 9,4 12,1 7,6
Finland 5,0 3,5 17,9 14,5
Frankrike 10,2 8,9 11,7 12,4
Tyskland 8,0 6,2 8,8 11,4
Grekland 7,8 7,0 9,7 10,4
Irland 16,8 12,9 15,7 10,2
Italien 8,6 9,1 10,2 12,3
Nederländerna 9,2 6,0 6,5 5,6
Norge 2,6 5 6,0 4,1
Portugal 8,7 4,7 5,5 6,7
Spanien 20,9 15,7 22,2 20,8
Sverige 2,8 1,6 8,2 8,0
Schweiz 0,8 0,5 4,7 5,2
Storbritannien l 1,6 5,9 10,3 6,9
Kanada 10,5 8,2 11,2 9,2
USA 7,2 5,6 6,9 4,9
Japan 2,6 2,1 2,5 3,4
Australien 8,1 7,0 10,9 8,6
Nya Zeeland 3,5 7,8 9,5 6,7



ochLönebildning ekonomisk framgång 205SOU 1998: 141

framgång länderekonomisk i olika ärundersökningjämförandeI aven
harproblematiskt begrepp. Detarbetslöshetenemellertid attden öppna ett

deArbetskraftenochdefinieras ärbegrepp mäts.med hur olikagöra
Till de sysselsatta räknasvill ha arbete.ellerhar personer,personer som

åtgärder.arbetsmarknadspolitiska Per-för olikaarbetar inom ramensom
arbets-åtgärderutbildningsinriktadeförmål vissaförär avsoner, som

sysselsättningenin i sigintedäremoträknasmarknadspolitisk natur, vare
skulle hamärmiskor,sigdet kaneller arbetskraften, röratrots att somom

människordet finnsHärtill kommerfunnits.arbetat arbete att somom
lång periodefterförvärvsarbeta,viljaegentligen skulle av ar-sommen

före-från Detarbetskraften.ochtankenbetslöshet har givit trätt utupp
arbets-liknande användsellerförtidspensioneringocksåkommer att som

dåförsvinnerberördadeochmarknadspolitiskt instrument, personerna
sjukskrivninglångvarigkanVidarefrån arbetskraften.statistiskt sett

verka ikanfaktorerfinnsi arbetslöshet. Det ävenibland tänkas bottna som
kanöverdrivna. Dettaarbetslöshetstalendvs. är t.ex.riktning, attmotsatt

arbetslöshetsersättningfåmöjligtdet attfallet utanär att varavara om
arbetssökande.aktivt

mellanarbetslöshetstalenochutvecklingarbetskraftensJämförelser av
svåra läggasvårtolkade. Talenskälovannämnda ärolika länder blir attav

på sysselsättningsom-framgångarländernasbedömningartill grund för ave
jämförbaraförsökt skapaharOECDrådet, bl.a. inomäven mermanom

andramedbilden kompletterasDärför behöverarbetslöshetsbegrepp.
befolk-relation till storlekenisysselsattaantaletberäkningar, t.ex. av

Även inomtidenjämförelseråldern.arbetsföra över ettningen i den
exempel kanSom nämnasbesvärliga attenskilt land kan göra. ettattvara

år 1990 utgjorde 84arbetskraften Sverigei procentantalet avcapersoner
Minsk-endast 77år, men.:199716-64åldernbefolkningen i procent.ca

hosminskatarbetsviljan haruttryck förhelheti sinningen inte attär
på faktorerdelvisåldrarna, berorarbetsföramänniskor i de utan ovanav

nämnda slag. "
ländernågra europeiskaförvisar4.5.diagram DetiProblemet illustreras

bådasysselsättningen, iocharbetskraften procentutvecklingen avav
visståtminstoneländer finnsallaårs ålder.15-64 För ettbefolkningen i
åter-vilketsysselsättningskurvoma,arbetskrafts- ochsamband mellan

arbetskraftenden statistiskaåtgärder tilllederolikaspeglar dels attatt
bjudabenägenhetmänniskorsdelslågkonjunkturer, attreduceras under att

förArbetslösheten,efterfrågan minskar.arbetskraft minskarsin somut om
tenderartvåde kurvorna,mellanskillnaden attrespektive land utgör

benä-Arbetskraftsutbudetssysselsättningslägetunderskattas ärnär svagt.
varia-reduceraoch därmedsysselsättningenfaktiskadengenhet följaatt

mellanvarieraförefaller dessutomarbetslösheteni dentionema öppna



Diagram 4.5 Arbetskraftsutbud linjeheldragen och sysselsättning
streckad linje andel befolkningen ålderni 15-som av
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åren medunder dekraftigtfallit senasteutbudetSverige harländerna. Ir mindreökatdärförhararbetslöshetenDensysselsättning. öppnavikande
medlikartadvaritharsysselsättningsminskningendärFinland,iän t.ex.

statistiskadär detländerNorgeoch är ar-NederländernaSverige.den i
ganskasysselsättningen näraföljtharSverigeiliksombetskraftsutbudet

exempelFrankrikeTyskland och ärStorbritannien,nedåt.uppåtsåväl som
detoberoendevarithararbetskraftsutbudetdär avländer i Europa mer

sysselsättningsläget.aktuella

betydelseLönekostnadsutvecklingens4.4

förbetydelselönebildningen etttvå aspekterframhöllsavsnitt 4.2 avI
dels löne-nämligentillväxt,ekonomiskaframgång ochekonomiskalands
dels desssamhället,resursfördelning ieffektivtillbidragbildningens en

lönekostnadsutveckling,totalnivåmakroekonomiskförmåga engeatt
ochtillväxteninflationen,mål förövergripandemedförenligärsom

lönekost-hurbeskrivsföljandedetIarbetsmarknaden.utvecklingen
makroekonomiskaandrautvecklingenmedsamvarierarnadsökningama av

produktivitet.ochsysselsättningväxelkurser,inflation,variabler som
OECD-länder,för de 21tvärsnittsdatahjälpmedskerBeskrivningen av

till.refereratstidigare harvilka

inflationochLönekostnader

studeradedemellankraftigtmycketsigskiljerLönekostnadsökningarna
peri-underharsydeuropeiska,deländer, främstdelOECD-ländema. En

på välkostnadersocialainkl.lönekostnadsökningarhaft1972-1996oden
andraår. I20fall procentår, i uppemot per10 ettöver procent parper

ländervästeuropeiska samtandranågraochTysklanddäriblandländer,
5till drygtbegränsadevaritökningstalenharoch Japan,KanadaUSA,

denår högre änprocentenheternågralegatharSverigeår. perprocent per
sistnämnda gruppen.

starktharländernamellan ettlönekostnadsökningariSkillnaderna
framgårinflationstakt. Detländernasi avskillnadernamedsamband

produktio-totalaför denprisindexmedinflationen mätts4.6, därdiagram
skillnaderna97mindre än procentInteBNP-deflatorn.s.k. avdennen,

skillna-återförasstatistisktkaninflationstakter settländernasmellan
hargenomslagLönekostnademaslönekostnadsökningar.norninelladerna i

harproduktivitetstillväxt ägtvissmån begränsatsnågon attdock i enav
produkti-lönekostnadsökningdel motsvarasdenTill avi länderna. enrum

dentillochenhet,produceradlönekostnademainteökarvitetstillväxt per
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Diagram 4.6 Samband mellan ökningar i nominella lönekostnader
och inflationstakten BNP-deflatorn i 21 OECD-länder
1972 1996-

årProcent per

20 -

Inflation

15 -

10 -

5

Lönekostnader
0 I I I |

O 5 1510 20

AUAustralien, BEBelgien, CHSchweiz, DADanmark, FIFinland, GRGrekland,
IRIrland, ITItalien, JAJapan, KAKanada, NL-Nederländema, NONorge, NhNya

ÖSÖsterrike,Zeeland, P0Portugal, SPSpanien, SVSverige, TYTyskland,
UKStorbritannien, USUSA

delen finns fråninget inflationstryck lönekostnadssidan. Tendensen har
varit produktiviteten har ökat i länder med höga nominella löne-att mest
kostnadsölmingar. långsiktigakan olikhetema i ländernasDet nämnas att
inflationstakt kan skillna-i högre grad, till 99 förklarasännu procent, av
derna i lönekostnadsökningar producerad enhet.per

Lönekostnader och växelkursanpassning

En förutsättning vidmakthållandet deför decenniemassenaste storaav
ländervisa skillnader lönekostnadsökningar och inflationi har varit rörliga
växelkurser. tidigareI början 1970-talet med fastaövergavs ett systemav
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sambandIWoods-systemet.Brettons.k.för detväxelkurser inom ramen
växelkursänd-dessförinnanvisserligenhade även storavalutakrisermed

mindreochvanligaremycketsådana blevförekommit,ringar numen
rörligahelthaftbörjan1970-taletshar sedanvalutorVissadramatiska.

peri-inbördesolikaförinomharAndraväxelkurser. arrangemangramen
emellertidväxelkursemaharväsentligtalltkurser. Iåtergått till fastaodvis
denkortsiktigt. Somalltid mestinterörliga, änvarit långsiktigt om
kanOECD-länderna näm-21bland dekursändringenlångsiktigaextrema

gånger24drachmergrekiskaiuttrycktvärdeschweizerfrancens varattnas
år 1972.år 1996 dethögre än var

internationelladenmedförtlång sikthar attVäxelkursändringama
liksominflation har begränsats,nationellhögkonkurrensnackdelen av en

lönekostnadsutveck-sådan. Mäternationelllåghafördelen manatt enav
finnerUSA-dollar,valuta,iinflationstakt t.ex. manling och gemensamen

4.7diagrampåtagligt,mycketutjämnasländernamellanskillnaderna seatt
1972-1996harländereuropeiskaflertal4.2. Ettdiagramjämför medoch

ochSchweizvaluta.iinflationstakt mättlikartadhaft mycket gemensam
apprecierade änstarkarevalutorfått sinaperioddennaunderharJapan

liggerinflationlåga inflation. Derassigi och förderasvad motsom svarar
förhåller detdelSverigesvaluta. Föromräknad idärför högt, gemensam

valutaiochkraftigt, mättdeprecieratshar gemensamsig Kronanomvänt.
järnfö-därigenominflationochlönekostnadsökningarbådeframstår som

måttliga.relsevis
går kom-detväxelkurserrörliga är attför attteoretiskaDet argumentet

nivåerrimligamedinflationinhemskavvikandefrån omvärldenbinera en
ifrågasättasemellertid starktkansysselsättning. Detoch ompå produktion

Sverigeförlösningframgångsriksärskiltvaritharsiktlängredetta en
alltför högkorrigerarden. Närtillämpatharländer,och andra enmansom

eko-effekterskadligaså uppkommerdepreciering,medlöneinflation
för-intelöneutvecklingen ärnedåtanpassninginternvilkanomin, aven

iökningstaktföljd högretillprimärtförstärks,Inflationenenad med. av
inflationenförkompensationhavill sedanimportprisema. Löntagarna

innefattaretableras,cirkel kanondlönepåslag. Enytterligare somgenom
deprecieringytterligare etc.löneökningstakt,höjdinflation,högre

påPrisbildningenskadeverkningar.välkändasådanInflationen har som
effektivitetsför-samhälleligamedsvåröverskådligblirmarknaderolika

ochenskildahosplaneringenekonomiskaden personerföljd,luster som
fönnögenhetsför-ochinkomst-omotiveradesköta,svårareblirföretag att

fasthardessutomväxelkurspolitikenOmuppkommer,skjutningar etc.
periodendelenunderdenvilket störrehuvudinriktning,växelkurs avsom
oftastdevalveringemaföregåsländer,andraoch flera avSverigehaft ihar

räntenivå-medförtbl.a.har attvalutakriser. Dettaspekulationsvågor och
varierande.ochbåde högavaritema
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ÖknDiagram lönekostnader och inflat ions-4.7 ingar i nominella
USA-dollar,BNP-deflatorn, i i 21takten mätta

1996OECD-länder 1972 -
årProcent per

15
USA-dollarLönekostnadsökningar,

15-
USA-dollarInflation,

i.
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inflationsmåltill debakgrundenföljderskadliga ärInflationens som
EnEU-länder.andraoch iSverigebåde ihar,penningpolitiken numera

löneutveck-valutadepreciering, utväg attinflationsdrivande anpassasom
iregimpenningpolitiskamed dennaresulteraromvärlden, entilllingen

sådanaUnder omstän-följd.sysselsättningminskadmedåtstranming, som
växelkurser,med rörligafördelenalltså viktigastedenförsvinnerdigheter

pris-balansnågorlunda i ävenhållaskansysselsättningendvs. den omatt
obalans.ilönebildningenoch är

sysselsättningochLönekostnader

sysselsätt-påverkarnegativtlandilönekostnadsökningarhöga ettAtt
växel-falli varjeetablerat,välarbetslösheten ärdärmedoch omningen
nomi-Högabundenhet.gradnågonharåtminstoneellerfastkursen är av

vidarebefordrasvåra för företagenkan attlönekostnadsökningarnella vara
såprishöjningarsidanåföretagen storaOm utpå prisutvecklingen. tarena

konkurrensen;internationellai densvårareproduktionenblir avyttraatt
företagensmedgår taktiinteprisutvecklingenå sidanandraom
expanderaför företagenlönsamtinte attså blir detkostnadsutveckling

ivilkettillväxt,produktionsvolymensfallen dämpasbådaproduktionen. I
sysselsättningen.pååterverkningarnegativasin tur ger

produktionenvridastrukturelltlönekostnadsökningarkan högaVidare
Även dettaproduktionstekniker.ochprodukterkapitalintensivamot mer

avsnittiantyddessysselsättningen,återverkningarnegativakan somge
totaladennämligenpositivmöjlig attdetta fall finns motpost,I4.3. en

illustre-skallvilkethögre,blirsamhälletiproduktivitetstillväxten senare
vissaunder omstän-såledeskanlönekostnadsökningarHöganärmare.ras

bidrakanlediframåtskridande, nästaekonomisktdigheter utlösa somett
låg bakomnärbesläktad tankeDetsysselsättning.till ökad somenvar

samhällseko-LO:sbyggdeRehn-Meidnennodell,s.k.1950-talets uppsom
fram-förförutsättninglönepolitik. Ensolidariskförnomiska argument en

verkligenlönekostnadsökningama mot enemellertid svarargång attär
samhälls-blirbarainteresultatetförändringspotential, och enattlönsam

lönebildning.fungerandedåligttillanpassningolönsamekonomiskt ensett
olikautjämnavärldsmarknadenpåroll,Växelkursförändringarnas att

svåraredetlönekostnadsutveckling, görochinflations-historiskaländers
effekternanegativadeuppskattajämförelsestatistiskinternationelliatt en

Lönekostnads-lönekostnadsökningar.högaalltförpå sysselsättningen av
problemställningendet förvilketvaluta, äriökningarna mätta gemensam

framgåttemellan,ländernaså mycketskilt sig avinteharrelevanta, som
välmycketskillnaderinbördesgällerländerdel att4.7. Fördiagram en

mätfel.kan utgöras renaav



212 Lönebildning framgångoch ekonomisk 1411998:SOU

Diagram mellan ökningari lönekostnader,4.8 Samband i USA-
sysselsättningsökningardollar, och i 21 OECD-länder

1972 1996-
årProcent per

3 1

Sysselsättning

2

1

0

Lönekostnader, USA-dollar
l I I l I l I I l

4 5 6 7 8 9 10 11 12

AUAustralien, BEBelgien, CHSchweiz, DADanmark, FlFinland, GRGrekland,
IRIrland, NZNyaITIta1ien, JAJapan, KAKanada, NLNederländema, NONorge,

Öszöstenike,Zeeland, POPonugal, SPSpanien, SVSverige, TYzTyskland,
UKStorbritannien, USUSA

finns lönekost-Det likafullt visst negativt samband mellan ländernasett
sysselsätt-nadsökningar, valuta, utvecklingeni ochmätta gemensam av

ningen. framgår diagram samband slag sigDetta 4.8. Ett detta görav av
lång 1972-1996sannolikt med ganska eftersläpning. Periodengällande är

rimligtvis så väl tilltagen eftersläpningen i huvudsak täcks in. Hypote-att
så lönekost-tiskt kan det dock kraftig förändring i landsettattvara en

åren effektennadsökning under de i perioden, ochhar ägt attsenasterum
påhärav sysselsättningen hunnit registreras.inte heltännu

landStatistiskt innebär sambandet lönekostnadsökningen i ettsett att om
0,26så blir sysselsättningstillväxten1 procentenhet iär större än ett annat,

dettaprocentenheter och Tillämpat Sverige betyderomvänt. attsvagare
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med 1nedbringadesexempelvislönekostnadsökningeni pro-taktenom
50 000medökasysselsättningenså skulleår,femcentenhet under ca

självfalletemellertiduppskattning stor.i denna ärOsäkerhetenpersoner.
från detnågotavvikerdiagrammetipositioneroch JapansSveriges

Förländerna.övrigaför degällaförefallertydligaresamband attsom
lönekost-varitsysselsättningsutvecklingen atttrotsdel harSveriges svag

låga.jämförelsevisvaritharvaluta,inadsökningama, mätta gemensam
god,relativtvaritsysselsättningsutvecklingenhardelFör Japans tvärtemot
varitharvaluta,ilönekostnadsökningarna, mätta gemensamtrots att

länderna.redovisadedeblandkraftiga, faktiskt högst
posi-relativarespektivederasdetharochSverige Japan gemensamt att

växelkursut-tillkommitharlönekostnadsökningfrågationer i genomom
fördepreciering,ochdevalveringardelSverigesvecklingen; för genom

valutanationellalandsrespektiveiRäknatappreciering.delJapans genom
lönekostnadsök-lågarelativtJapanochhögarelativthafthar Sverige

växelkursanpassning ärifrågasattes4.2. Nyssdiagram enningar, omse
kostnads-avvikandeomvärldenfrånmodifieraeffektivsärskilt väg att en

ochkan,utvecklingenjapanskaochsvenskapå, och den enutveckling var
sådrivasdock intekanTesentill detta.illustrationerpå sitt utgörasätt,

tydligareochstarkarebliskulle4.8diagramsambandet i omlångt att
valuta.för ii ställetvalutornationellailönekostnadema gemensammäts

statistiskmeddetheller harInteotydligare.ochblirDet tvärtom svagare
kunnatregressionsanalys,multipels.k.användningmetodik, avgenom

signifikanthar störrevalutanationellilönekostnadsökningarvisas att
sysselsättningsutvecklingen.växelkursförändringarinverkan än

produktivitetLönekostnader och

sysselsättningsutveck-hållakan, förutomlönekostnadsökningar attHöga
ef-Dennaproduktiviteten.itillväxtförstärktframkallatillbaka,lingen en

produktionenuppkommapåpekats, attharkan,fekt genomnysssom
produkten-kapitalanvändningriktningi störrestruktureras permot enom

på sysselsätt-återhållandeverkarlönekostnadsökningamadelTill denhet.
arbets-följdocksåproduktivitetstillväxt atthöjdningen, kan avvara enen

jfr. dis-anspråk,iinteproduktivitet,lågjämförelsevis tasharkraft, som
sambandpositivtsådant4.9 kandiagram4.3. Iavsnitt ettikussionen

produktivi-ochvaluta,ilönekostnadsökningar,mellaniakttas gemensam
StatistisktOECD-ländema. motsvarassettstuderade21för detetstillväxt

procentenhetmed 1ökningstaktlönekostnademas enhöjning i aven
procentenheter.0,31medproduktivitetstillväxtenihöjning
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Diagram 4.9 Samband i lönekostnader,mellan ökningar i USA-
produktivitetsökningardollar, i 21 OECD-länderoch

1972 1996-
årProcent per
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°Produktivitet n;
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Lönekostnader, USA-dollar
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AUAustralien, DADanmark, FIFinland, GRGrekland,BEBelgien, Cl-lSchweiz,
NZNyaIRIrland, KAKanada, NLNederländema, NONorge,ITItalien, JAJapan,

ÖSÖsterrike,Zeeland, POPortugal, SPSpanien, SVSverige, TYTyskland,
UKStorbritannien, USUSA

förökad produktivitetstillväxt naturligtvis i princip värdeEn är av
på makro-samhället. produktivitetstillväxten uppkommerOm som svar

lönekostnadsökningar emellertid produk-ekonomiskt alltför starka ärsett
den kan uttryck förtivitetstillväxten "defensiv" karaktär, och attvaraav en

dåligtarbetskraft kombination,och kapital används i motsvararsomen
förstärktalandets tillgång båda produktionsfaktorer.verkliga dessa Den

någonså för ekonomin iproduktivitetstillväxten blir i fall bara sätt attett
mån kompensera sig för lönebildningen i olag.äratt

lönekostnadsökningar.Produktivitetsökningar kan delvis neutralisera
produktivitetsökningTill den del lönekostnadsökningama motsvaras av en

ökar inte producerad enhet. hade kunnatde s.k. lönekostnadema Manper
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på sysselsättningsutveck-effektlönekostnadsutvecklingenssigvänta att
lönekost-diagramlingen tydligare i 4.8skulle framträda ersatteom man

producerad enhet.lönekostnadernanadsvariabeln ökningen imed per
framstårsambandet i ställetDetta blir emellertid inte fallet; svagare.som

så skyms den iförmodade rollen, ellerProduktivitetstillväxten har inte den
på någotvarje fall statistiskt sätt.

producerad enhetlönekostnadernaFlera tillorsaker kan finnas att per
kostnadsutvecklingen. kanhar indikator Ensvagheter attvarasom

föralltför osäkerproduktivitetstillväxten felbemängd ochstatistik äröver
antagandet,orsak kananvändning. Endenna attatttyp omvaraannanav

lönekost-inflatoriska effektenproduktivitetstillväxt eliminierar den av en
meningförenkling. i striktalltför kraftig Detnadsökning, innebär ären

i"gratis" och inteproduktivitetstillväxten för företagen,bara ärsant om
kapitalutrustning,för och bättresin förorsakat kostnaderhar extratur ny

insatsvaror,och förädladebättre informationssystem, bättredata- och mer
går medså till företagenemellertid just detOfta det närär enm.m.

lönekostnadsökning.villproduktivitetsökning möta en
frågaialltså rollProduktivitetstillväxten kan ha attsammansatt omen

möjligdelspåverka sysselsättningsutveckling. Det finnslandsett en
produceradlönekostnadernapositiv effekt den reduceraratt pergenom

användningenden begränsarnegativ effektenhet, dels möjlig attgenomen
två effekterna kanarbetskraftsutbudet.vissa potentiella Dedelar detav av

regressionsanalys.multipelstatistiskt med hjälp s.k.separeras av
sysselsättningensådan nettoeffektenResultat uppdelning är attav en

år produktivitetstill-pålångsiktig procentenhet iförstärkning 1 perav en
skullei sysselsättningennegativ. Tillväxtenuppskattasväxten svagtvara

år. Nettoeffekten uppkommerprocentenhetermed 0,14avta somper
på"utträngningseffekt"å direkt negativskillnaden mellan sidanena en

påå positiv effekt 0,220,36 andra sidanprocentenheter och procenten-en
reduceras.producerad enhetheter lönekostnadsökningarnaatt perav

Slutsatser och referensernågra

åter-kanlönekostnadsökningarnaLångsiktiga nominellaförändringar i de
före-lönekostnadsökningarverka på på Högalands tillväxt flera sätt.ett

produktiviteteni gengäldfaller påverka negativt,sysselsättningen men
ytterligarei sin hapositivt. produktivitetstillväxten kanDen höjda tur en

också positivpå sysselsättningen,negativ "utträngande" effekt enmen
producerad enhet.effekt, lönekostnadsökningarnavia reducering perav

negativ.dock Denpå sysselsättningenDen effekten ärsammantagna
tvärsnittsunderlaginternationelltundersökning har gjorts medhär ettsom

åminskar med 0,2på långsiktiga sysselsättningentyder tillväxten idenatt
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0,3 procentenheter år ökningstakten i lönekostnadema förstärksper om
med 1 år. Fråganprocentenhet huruvida nettoeffekten på den totalaper om
ekonomiska tillväxten höjda lönekostnadsökningar via kombinationenav
sänkt sysselsättning och höjd produktivitet negativ eller eller positivär
kan däremot inte entydigt besvaras med hjälp det internationella
datamaterial, har i detta kapitel.använtssom

Hela den föregående analysen har förhållandena i hela sarnhälls-avsett
ekonomin i de olika länderna. När det specifikt gäller lönekostnadsut-mer
vecklingen effekter .sysselsättningen inom industrin, har nyligen en
undersökning gjorts ekonomema i Industrins ekonomiska råd bl.a.av
redovisad A. Carling, O. Djerf, E. Kazamaki Ottersten och H. Ohlsson iav
"Lönekostnadsutvecklingens påeffekter sysselsättningen", Ekonomisk
Debatt 7 1998. Undersökningen har gjorts enbart för Sverige ochnr
enbart för industrisektom och med metodik. Resultaten kan därförannan
inte direkt jämföras med vad redovisats. fårDe emellertid framsom ovan

lönekostnadema ökar med såatt 1 bortfaller 0,1 iprocentom procent
sysselsättning påenbart grund arbetskraftsanvändningenattav per pro-
duktenhet minskar. Härtill kommer påeffekt sysselsättningen etten genom
antagande produktefterfrågan påminskar grundatt produktprisetom attav
mätt i konkurrentländemas valuta höjs. Deras resultat, i beaktande attav
de begränsat sig till den löne- och priskänsliga industrisektorn, tordemer
inte på något avgörande strida de slutsatsersätt dragits i detmot som
föregående.

Även andra påstudier tyder negativt samband mellan lönekostnads-ett
ökningar och sysselsättning. Något äldre svensk forskning J. Pencavel
och B. Holmlund, "The determination of employment and workwages,
hours in with centralized setting: Sweden 1950-1983" ian economy wage
Economic Journal, vol 98, 1988 påtyder sysselsättningen harsnarast att
högre känslighet för lönekostnadsökningar. Men den åberopade undersök-
ningen endast arbetare i industrin, för vilka arbetskraftsefterfråganavser

Äventroligen lönekänsligär för andraän undersökningar förmer grupper.
USA och andra länder refererade i D. Hamennesh, Labor Demand, Prin-

N.J. 1993 tyder på sysselsättningenceton såväl känslig för löne-äratt
kostnadsutvecklingen framkommit både i detta kapitel och i desom nyss-
nämnda svenska undersökningama.
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19985 Avtalsrörelsen

ochgenomgång utvecklingsförloppetI detta kortkapitel presenteras aven
påPresentationen baserasresultatet avtalsrörelsen.senaste samman-enav

gång,från under avtalsrörelsensställning information parterna enav
års utarbetad de1998 förhandlingarIndustriavtalet irapport av opar-om

Larssonl,Albåge och Runetiska ordförandena Lars-Gunnar rapport omen
Konjunktur-Christina Eurén vidutfallet utarbetadavtalsrörelsen avav

bilagautredningen se 10institutet uppdrag rapportsamt omenav
vid Förlikningsmanna-års Dahlén Statens1998 avtalsrörelse Perav

expedition se bilaga 9.
Därefter beskrivsi avsnitt 5.1.sammanfattningKapitlet inleds med en

löneutvecklingen sedan mittende ekonomiska förutsättningarna och av
händelseför-redovisas i avsnitt 5.31990-talet Avslutningsvisi avsnitt 5.2.

gång avtalsrörelsen.och utfalletloppet avtalsrörelsensföre och under av

5.1 Sammanfattning

kollek-På träffades rikstäckandeså arbetsmarknadenhelagott nyasom
lyckadessamtliga förhandlingartivavtal Iunder 1998. nästan parterna

stridsåtgärder. Skillnadenvidtaavtalkomma motöverens attutannyaom
då konfliktdagarår det totala antaletavtalsrörelsen 1995,den senaste stora

avseendet600 i det000,översteg stor.var
ide avtalen ligger lägrelöneökningstakten inominella änDen nya

år underöka med 3,7beräknastidigare avtal. Timlönerna procent per
år undermed 4,6treårsperioden 2000 jämföra1998 procentatt per-
måttligaförhållande till tidigaretreårsperioden de i1995 1997. Trots-

med itimme ökaberäknas reallönemanominella löneökningstalen, per
treårsperioden eftersomundersammanlagtgenomsnitt 10 procentca

låg.mycketinflationen bliförväntas
ochlägrenominella löneökningarna blevtill deFlera faktorer bidrog att

industrin,konfliktfri. inomhelt Parternaavtalsrörelsen blev i stort settatt
utifrån för-förhandlade denavtal,först med tecknaatt nyanyasom var

från 1997.samarbetsavtaletingick i dethandlingsordning, marsnyasom

1 Händelseförlopp resultat,förhandlingar ochIndustriavtalet års1998i rapport-
1998.Industrikonunittén i septemberöverlämnad till
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Inflationsförväntningarna lägre tidigare. De föllän dessutomvar ytter-
ligare under avtalsrörelsens gång. Efterfrågan på arbetskraft relativtvar
låg på delar arbetsmarknaden och den totalstora arbetslöshetenav

10översteg procent.
Andra samhällsekonomisk synvinkel positiva resultat avtalsrörel-ur av

valde långateckna avtal ochatt kunde finnaparternasen attvar att man
flexibla lösningar vissa arbetstidsfrågor. De avtalens längd i deärnya
flesta fall år, mångai fall med sluttidpunkt någon gång under förstatreca
kvartalet år 2001 och med möjlighet avtalen för densägaatt upp senare
delen treårsperioden. långaDe avtalen minskar osäkerheten fram-av om
tiden, vilket brukar för bl.a. företagens investeringsbeslut.gynnsamtvara
De ökade möjligheterna till lokala överenskommelser arbetstidemasom
längd och förläggning den fortsatta trenden möjlighetersamt störremot att
lokalt avtala löneökningamas fördelning mellan individer kan fönno-om
das för produktivitet och effektivitet.gynnsamtvara

Löneökningstakten under avtalsperioden beräknas dock bli högre iän
våra viktigaste konkurrentländer. I EU beräknas lönerna i näringslivet öka
med 3,1 år.i I EMU-området och Tyskland löneökningstaktenprocent är

lägre.ännu Avtalsrörelsen har heller inte på frågan hur väl löne-gett svar
bildningen skulle fungera i läge med starkare tillväxt och efter-ett större
frågan på arbetskraft.

5.2 Förutsättningarna inför avtalsrörelsen

Erfarenheter föregående avtalsrörelseav

Inför års1995 avtalsrörelse bilden den svenska ekonomin splittrad.var av
Exporten ökade i snabb takt. Kronans depreciering 1992 i kombination
med måttliga löneökningar och god produktivitetstillväxt under deen

föregåendenärmast åren hade påtagligt stärkt den svenska export-
industrins konkurrenskraft. sysselsättningen ökade snabbt, framför allt
inom industrin den privataoch tjänstesektom.

Samtidigt utsikterna för förbättring lågaden efterfråganvar en av
hemmamarknaden dåliga. Beslut mycket nedskärningar i destoraom
offentliga utgifterna och skattehöjningar fattades redan hösten 1994. Det
låga förtroendet för den ekonomiska politiken bidrog till ökade inflations-
förväntningar med höga följd. Riksbankenräntor började stramasom
penningpolitiken redan 1994.sensommaren

Betydelsen måttlig löneökningstakt i syfte förbättra de ekono-attav en
miska framtidsutsikterna och säkerställa långsiktig god sysselsättnings-en
utveckling framhölls bl.a. ekonomer knutna till organisatio-av som var
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arbetsmarknaden. Tillsammans presenterade där dede rapportnema en
föreslog på svenska löneökningstakten.3,5 för den Nor-procenten norm

påbaserades arbetskraftskostnadema timme Sverigeiattmen per
medellång fåskulle öka i takt i Västeuropasikt Europanor-samma som

enligt ekonomernas mening, dennamen. Strävan borde, attvara norm
få vidaskulle sådan trovärdighet den i kretsar uppfattades ochatten

utgångspunkt för för lönekostnadsutvecklingen.användes prognosersom
centralbanksmålockså förenlig med de ochDe menade att normen var

konvergenskrav till vilka Riksbanken sigfanns inom EU och anpassatsom
inflationsmålet.vid utfommingen det svenskaav

ställt överskreds i betydandeDen ekonomerparternas uppnorm som
på årgrad ingicks arbetsmarknaden 1995.i de överenskommelsernya som

konstatera-I utvärdering avtalsrörelsen, ekonomema har gjort,en somav
årdes svenska löneutvecklingen räknat kom ligga 1denatt attper ca--

ansågeuropeiska. Ekonomema landet hade gjortprocentenhet denöver att
nå ekonomisk tillväxt ökadtempoförlust i högre ochatten sys-processen

lönekostnadsutvecklingen tillselsättning inte fulltatt ut anpassagenom
också utvecklingenden europeiska. menade i avtalsrörelsen underDe att

förhandlingssystemetvåren kortsiktiga1995 visade hur känsligt för deär
de kritiska då avtalenmakroekonomiska förutsättningarna vid tidpunkter

sluts.
årskoordineringen 1995 avtalsrörelse.Problem uppkom i Detäven av

första inom och massaindustrin konjunktu-avtalet slöts därpappers-nya
årligastark. avtalade löneölmingarna inommycket Deren var pappers-

låg på nivånoch massaindustrin 3,8 Den höga pressadeprocent. upp
lönekraven branscher där konjunkturen mycketinom andraäven var

utbröt dessutom inom handeln och denFlera konflikter t.ex.svagare.
offentliga sektorn.

ökade samtidigt förInom flera branscher och sektorer störreutrymmet
påvariationer löneökningstakten det lokala planet. Möjligheterna ökadeav

förhållandena, på så bl.a.till de lokala förlönesystemen sättatt attanpassa
produktivitetstillväxt.skapa bättre förutsättningar för god De mesten

långtgående åstadkomsavseende för tjänstemänförändringarna i detta
Även många påinom den sektorn. avtal arbetarsidanprivata störregav

lokalt.möjligheter tidigare fördela de överenskomna löneökningamaän att
stånd denEn liknande utveckling kom till inom offentliga sektorn.även

höga och deFör motverka risken för de relativt löneökningamaatt att
slå valdeoffentliga finanserna skulle igenom i ökad inflation,svaga en

räntenivån förstaRiksbanken fortsätta höja den svenska underattatt
halvåret början1995 och ligga kvar med relativt höga fram till iräntoratt

år påtagligt1996. Sveriges internationella konkurrenskraft försämradesav
mellan 1996. Samtidigt försämrades den internationella kon-1995 och

efterfrå-junkturen. dämpande effekterDärtill kom starkt den inhemska
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den kraftfulla budgetsaneringen. Sysselsättningsutvecklingen komgan av
därför bli dålig under 1996 och 1997.att

Krav förändringar lönebildningssystemenav

Utfallet års1995 avtalsrörelse kom regeringen. den s.k.I till-attav oroa
växtpropositionen hösten 1995 prop. 1995/96:25 framhölls omatt:
lönebildningen fortsättningsvis skulle fungera på dettaäven skulle detsätt
komma svårtbli mycket väsentligt ned arbetslösheten. Dettaatt att pressa
eftersom alltför nominella löneökningar riskerar bromsa denstora att
ekonomiska tillväxten i förtid och arbetslösheten på högatt permanenta en
nivå." Regeringen aviserade därför den under 1996 skulle kommaatt att ta
kontakt med arbetsmarknadens för få deras på den framtidaparter att syn
lönebildningen och borde redovisa lönebild-huratt parterna gemensamt
ningen i Sverige skulle kunna lönekostnadsutveckling på godge en euro-
peisk nivå lågvid arbetslöshet. I den därefter framlagda sysselsättnings-
propositionen 1995/96:207prop. framhölls regeringens fortsattaatt
agerande i frågan skulle komma beroende deatt parternavara av svar
lärrmade.

Som följd händelseförloppet i samband med avtalsrörelsen ochen av
regeringens initiativ, inleddes diskussioner mellan förutsätt-parterna om
ningarna för den framtida lönebildningen. Det ledde bl.a. till att parterna
inom industrin, vid början år 1997, kom överens samarbetsavtalettav om
för industriell utveckling och förhandlingsordning. halvårEtten ny senare
träffades avtal förändringar förhandlingsordningen förett annat om av
handelstjänstemännen. LO startade dessutom projekt lönebildning,ett om
inflation, sysselsättning och arbetslöshet, har kommit underattsom
beteckningen LISA".

Ekonomiska utsikter

De samhällsekonomiska förutsättningarna för avtalsförhandlingama för-
ändrades i flera avseenden mellan 1995 och 1997. Tvärt de för-emot
väntningar fanns vårenunder 1995 sjönk inflationstakten snabbt. Densom
genomsnittliga prisnivån i början 1997 praktiskt oförändradtagetav var
jämfört nivånmed månader12 tidigare. Reallöneökningama skattföre
kom därför bli betydligt högre förväntat. De offentligaän finansernaatt
förbättrades påtagligtdock och sjönk i snabb takt.räntorna

I de avtal tecknades år 1997 för cirka fjärdedel arbets-nya som en av
marknaden blev de nominella löneökningarna lägre årsi 1995 avtal.än
Inom och massaindustrin sjönk löneökningstakten 1t.ex.pappers- ca
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årtreårsavtal fråni deprocentenhet. Eftersom löneökningstakten flesta
år 1997,1995 avtal, träffades förfallande korn dock de attnya somvar

ingångnapå nivåligga de redan avtalen.ungefär samma som
förår åter konjunkturutsiktema denUnder loppet 1997 förbättradesav
mellantidigare skillnadensvenska ekonomin samtidigt den storasom

hemmamarknaden Inflationstaktenutvecklingen och avtog.export-
något året vidbörjade i slutet 2stiga och nästan procent.att var av uppe

efterfrågan kring utfallet denoch osäkerhetenDen ökade inhemska av
inflationsförväntningama Ikommande avtalsrörelsen bidrog till steg.att

års1,5 till sikt skullesyfte minska risken för inflationen 2attatt
inflationsmålet, beslöt Riksbanken ikomma detöverstigaatt uppsatta

procentenhet.slutet året s.k. med kvartshöja den reporäntanatt enav
samtidigt underexportindustrin blevFramtidsutsiktema för den svenska

Sydostasienekonomiska krisen ihösten osäkra. Den tilltagande1997 mer
exporttillväxt. Löne-ledde farhågor för dämpad framtidatill meren

låg.fortsattökningstakten våra konkurrentländer dessutomi viktigaste var
den Euro-i näringslivet inomDe genomsnittliga lönekostnadsökningama

19972.årpeiska Unionen uppgick till endast 3,5 procent
stabiliserats.läget däremotInom den offentliga arbetsmarknaden hade

förbättrades denågra år neddragningar,Efter med kraftiga besparingar och
offentliga finan-offentliga för definanserna mycket snabbt. Prognoserna

från Riksdagen fattadepå och med 1998.visade överskott redanettserna
till kommunerna i syftedessutom tillförabeslut attatt extra resurserom

sysselsättningsutveckling.bl.a. öka förutsättningarna för förbättraden
emellertid ipåtagligt 1997.Arbetslösheten sjönk slutet Detmot av var

bl.a.första minskning arbetskraftsutbudet,hand effekt den somaven av
Ävenutbildning upphov till.de olika formersatsningarnastora gavav

utveckling.förtidspensioneringar bidrog till dennaökning antaleten av
långsamuppåt i bara takt.våren 1997, ökadesysselsättningen vände men

knutna tillTill från 1995 presenterade ekonomerskillnad är par-som
ekonomiskapå analys dearbetsmarknaden ingenterna gemensam av
för detårs avtalsrörelse. Inomförutsättningarna inför 1998 nyaramen

de opartiska ordförandenaindustrin bad docksamarbetsavtalet inom
utlåtandeRåd utlåtande. detta konstate-Industrins IEkonomiska ettom

från fristående bl.a. följande.rade de ekonomemaparterna
karaktär.stabiliseringspolitiska problem har ändratLönebildningens0

grad inflationsrisker. Nu detTidigare handlade det i hög är perma-om
stigerblir följden lönekostnademahög arbetslöshetnent omsom

innebärlägre inflationsbenägenhetensnabbare i omvärlden. Denän

2 från juni tabellBeräkningarna uppgifter OECD i 1998, 5.2, Senarebaseras se
någotår 1997 lägre.uppgifter löneökningstaktentyder den europeiskaatt var
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samtidigt lågabättre förutsättningar vid nominella lönelyft förväntaatt
sig stigande reallöner.

iDen globala konkurrensen kravställer allt snabbare anpassning till0
ändrade produktions- och marknadsförutsättningar.
De ökade påkraven flexibilitet och anpassning till marknads-0 nya
förhållanden, produktionsteknik och organisation medför attny
kompetensutveckling för olika kategorier blir alltmerpersonalav
betydelsefull såväl för konkurrensförmågaindustrins tillväxtoch som
för den enskildes ställning arbetsmarknaden.
Alltför ingångslönerhöga kan försvåraallvarligt människors0 unga
förutsättningar få fotfäste arbetsmarknaden.att

I speciell presenterade Industrins Ekonomiska Råd dessutomrapporten
beräkningar sannolikaden sysselsättningsutvecklingen under de kom-av
mande 5 åren vid olika tänkbara scenarier för den nominella lönekost-
nadsutvecklingen. Dessa beräkningar visade årligasänkning denatt en av
nominella löneökningstakten med 1 procentenhet under de kommandeca

åren skulle kunna leda till 000 fler år120 sysselsatta 2002.tre ca personer
Vidare rådetredovisade Asienkrisens effekter.rapporten om

5.3 Förhandlingarna och utfallet

Förhandlingarna

I början oktober 1997 utfärdade LO rekommendation samord-av en om
nade avtalskrav, till skillnad från årsi 1995 avtalsrörelse, blevsom an-

alla medlemsförbund. Förbunden krävde löneökning-tagen förav en ram
på 300 månadkr plus 1,5 inklusive denprocent, parternaarna per av

själva bedömda löneglidningen. Till korndetta krav på garanteraden
lägsta semesterdagsersättning, under 1998 skulle uppgå till lägst 750som
kronor. Den genomsnittliga kostnaden uppgåför lönekraven beräknades
till 3,7 procent.ca

På tjänstemannasidan fastställde de olika förbunden sina lönekrav obe-
roende Mångavarandra. förbund, speciellt inom SACO, valde attav ge

på den nivånlokala frihet på hand fastställa kravparterna större att egen
på löneökningar och hur dessa skall fördelas. De offentliganställda fram-
förde i flera fall påkrav justering lönenivåema förhållandei till övrigaav

på långtgåendearbetsmarknaden. De kraven frånkom hand-mestgrupper
läggarna inom skatteförvaltningen. Inom de delar den offentliga sektornav
där andel de anställda kvinnor lades vikt vid jämställd-stor är storen av
hetsaspekter. Kraven speciella lönelyft för kvinnodominerade yrkes-

dock inte fullt lika starka årsunder 1995 avtalsrörelse.grupper var som
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Inom vissa förbund krav på fortsatta förkortningar arbetstidemavar av
starka. förbund, LO-förbund många lågavlönade,Andra speciellt med
ansåg tillgådock det fanns i första hand borde använ-att utrymme attsom
das till åförbättra medlemmarnas köpkraft. Arbetsgivama krävde sinatt
sida arbetstidensökat inflytande förläggning möjligheternaochöver att att

efterfrågeläget måste Frånarbetstidema till det aktuella förbättras.anpassa
regeringen hade tydliga signaler kommit arbetstidsfrågan i förstaattom
hand borde förhandlingarlösas via mellan arbetsmarknadens parter.

Från arbetsgivarsidan framfördes krav inslag lokal löne-störreett av
bildning. Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin krävde deatt
rikstäckande kollektivavtalen skulle dispositiva. påParternagöras mer
lokal nivå träffaskulle möjlighet överenskommelserstörre att attges om

Ävenfrångå flera de minirnivillkor specificeras i riksavtalen. deav som
offentliga arbetsgivarna ställde krav möjligheterstörre att anpassa
löneökningarnas utifrån förhållandena.storlek lokalade Inom den kom-
munala arbetsgivarna påsektorn drev dessutom kravet de s.k. verksam-att
hetspottema, fördelas lokalt oberoende de anställdas fackligasom av
tillhörighet, måste öka.

Tidsförlopp ordningsföljdoch

Tidpunktema vilka devid gamla kollektivavtalen löpte varierade mellanut
olika branscher sektoreroch i ekonomin. Avtalsrörelsen korn därför att
pågå halvår.under Huvuddelen avtalen löpte dock underän ett utmer av
tidsperioden februari april 1998. följd bl.a. förhand-Som denaven nya-
lingsordningen industrin, igånginom kom dock förhandlingarna redan ett

månader innan de gamla såväl inomavtalen löpte I de flesta fall,tre ut.par
industrin, slutfördes dessutom förhandlingarna ellerinnanutom straxsom

efter det avtalen löptde gamlaatt ut.
Den första inom frambranschen vilken avtal skulle förhandlasett nytt

handeln. Tjänstemännens avtal redan underlöpte hösten 1997,utvar men
de igånghandelsanställda inom kom tidigt med sina förhand-även LO

lingar deras avtal inte löpte förrän den 1998. Efter31trots att ut mars en
tids förhandlingar och diskussioner avvaktabeslöt sig dock förparterna att
de kommande förhandlingarna skrev iinom industrin. Tjänstemännen
stället framåtunder tillfälligt avtal halvår isträckte sig endastett ettsom
tiden.

.
likhet årenI med under 1995 och 1997 det inom och massa-var pappers-

industrin, det första träffadesavtalet träffades. Uppgörelsenstörresom
den 4 januari fyra dagar1998, efter det det gamla avtalet hade löptatt ut.
Därefter följde inomavtal flera andra industribranscher. Avtalen för
metallarbetarna, industritjänstemännen och civilingenjörema inom verk-
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stadsindustrin, den industribranschen, träffades i börjanutgör störstasom
efter avtalenvecka det de gamla hade löptatt ut.av mars, ca en

Det första områdeavtalet utanför industrins träffades den 20större mars
för arbetare inom detalj- och partihandeln, dagar11 innan det gamla
avtalet löpte Inom den statliga sektorn träffades avtal i slutetut. nya av
april och inom den kommunala och landstingskommunala sektorn under
april och maj. Därefter följde i raskt takt ytterligare avtal inom den privata
sektorn för byggnadsarbetarna i början april och för handels-t.ex. av
tjänstemännen i början maj. I fastighetsbranschen, där de första avtalenav
löpte den 28 februari, dröjde det dock till mitten juni innanut ett nyttav
avtal träffades.

Få konflikter långa avtaloch

Endast fåtal stridsåtgärder i verket under år1998 avtalsrörelse.ett sattes
Skillnaden i det avseendet jämfört såvälmed 1980-taletstorvar som

Årmitten då1990-talet avtalsrörelserna ofta mycket konfliktfyllda.av var
1995 det totala antalet konfliktdagar 600översteg 000, det det mestvar
konfliktfyllda året sedan 1990. endaDen konflikt, utbröt i 1998större som
års avtalsrörelse, inom fastighetsbranschen, där arbetsgivarorganisa-var
tionemas krav förändra den s.k. mätningsavgiften för målarna mötteatt
på motstånd. Konflikten fick sin lösning efter det arbetstagarnastort att
hade sympatiåtgärder,varslat skulle ha drabbat bygget Arlan-om som av j
dabanan.

,iInom flera områdena lyckades årsdessutom i avtalsrörelse1998parterna
komma stridsåtgärder.varsla Antalet varsel underöverens iutan att ens om
första halvåret mindre så många1998 hälften årunder 1995; länvar som
antalet åretvarsel för helhet dock någotkommer bli efter-störreattsom

förhandlingar områdenavtal inom vissa bedrivs under andrasom nyaom
halvåret stridsåtgärder,1998. Antalet i verket, däremotsattessom var

gånger så år10 1995 jämfört med första halvåret Undernästan 1998.stort
års1998 avtalsrörelse träffades dessutom i flera fall mellanuppgörelser

medlare tillkallades.parterna utan att
Förhandlingarna har emellertid inte varit komplikationer. Tillutan att

börja med det osäkert den preliminära överenskommelsen mellanvar om
Svenska Pappersindustriarbetareförbund och Sveriges Skogsindustriför-
bund skulle komma godkännas de enskilda avdelningarna inom Pap-att av

Även inom fackligaandra organisationer fanns till börja medattpers.
tecken på visst nivåernamissnöje i de centrala avtalen. Ettett mot exem-
pel fackklubben på Volvo där de lokala förhandlingarna strandade.var
Förhandlingarna återförasfick därför till nivåcentral avgjordes idär de
enlighet med riktlinjerna i det centrala avtalet.
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stridsåtgärderTabell 5.1 Antalet varsel om

1995 1998
Varsel stridsåtgärder 14 10utlöstesom som

stridsåtgärder verkställdes 17 2Varsel om som
Summa 31 12

Källa: förlikningsmannaexpedition.Statens
halvåretFörsta

på såvälKoordineringen olika förbundsförhandlingar arbetstagar-mellan
årsåretsi avtalsrörelse i 1995arbetsgivarsidan starkare änsom var

förbunden principeravtalsrörelse. LO enades allaInom om gemensamma
Albåge har ioch och Rune Larsson,för avtalskraven. Lars-Gunnarramar

framhållitsin avtalsrörelsen betydelsen praktisktatt tagetrapport avom
alla både industrin, där förhandlingarnaövriga accepteradeparter att
bedrevs utifrån träffade och detförhandlingsordning, avtal först atten ny

innehållet utgångspunktmateriella i industrins avtal fick bilda även
andra områden.

avtalsornrådena ingå medInom de flesta valde avtalparterna att en
någon sålöptid på år. flera fallAvtalen kan dock, önskar, i3 partca om

två år. Tidpunkten vid vilken har möjligheteftersägas parterna attupp ca
ochvarierar i betydande grad mellan olika sektoreravtalensäga upp

branscher. verkstadsindustrin har möjlighetInom sägaparterna att upp
månader, från november avtal,avtalet efter d.v.s. 1999. I deredan 20 som

har slutits kommunala sektorn, saknar möjlighetinom den attparterna
i förtid.avtalensäga upp

Utfall

Såväl nivån på avtaletLO:s lönekrav inom pappers-gemensamma som
påverka nivån föroch först, kom demassaindustrin, där avtal slöts att

avtalade inomflesta träffades. löneökningstaktende löneavtal Denav som
avsättningar förmassaindustrin, inklusive de gjordesoch attpappers- som

förhandla arbetstidsförkortningar,de lokala möjlighet attparterna omge
procentenhet lägre iuppgick till Det2,4 änän motsva-procent. var mer en

någraår lägre i det avtal träffadesrande avtal 1995 och tiondelar än som
för år presenterades i anslutning till1997. de kostnadsberäkningar,I som
det bedömningen löneglid-gjordeavtalet, parterna gemensamt attnya

avtalsperiodenningen tidigare 1 januari 31 decemberunder hela den -
årliga under1997 uppgått löneglidningenhade till 0,3 0,4 Denprocent.-
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de kommande åren beräknades påhamna ungefär nivå, vilkettre samma
skulle innebära total löneökningstakt på 2,7 2,8en procent.ca -

Nivån inom och massaindustrin blev riktmärke mångaför depappers- av
förhandlingar bedrevs inom andra delar industrin. Skillnader isom av
avtalskonstruktion och utbetalningstidpunkter mellan olika branscher gör
det svårtsamtidigt jämföra nivån i de olika avtalen. Inom verk-att t.ex.
stadsindustrin träffades månader långt35 avtal tvåmed i huvudsakett
tidpunkter för lönejusteringar, där den andra tidpunkten kommer efter 20
månader. För metallarbetama uppgår det totala löneutrymmet, till sinsom
helhet fördelas lokalt, till 3,2 vid den första tidpunkten och 2,9procent

vid den andra. Till tvådet kommer löneöversyner, vilkaprocent denav
skall lägst 0,7 procent.senare ge

Det första avtalet utanför avsågindustrinstörre arbetare inom parti- och
detaljhandel. Handelsanställdas förbund ställde krav i enlighet med den
låglöneprofil, präglade LO-förbundens lönekrav. Efter-som gemensamma

många anställda inom lågavlönadehandeln och de i allmänhetärsom
brukar ha mycket liten löneglidning, ansåg de det genomsnittligaatten
procentuella påslaget i deras måsteavtal högre den nivå påän straxvara
under 3 hade etablerats inom industrin. Osäkerhetenprocent, som var
dessutom i de olika bedömningar, gjordes den troliga löne-stor som av
glidningen för arbetare och tjänstemän inom industrin. Det avtal som
slutligen träffades för arbetare inom parti- och detaljhandel kom liggaatt
några tiondelar 3 exklusive löneglidning,över procent,

Även inom den kommunala fannssektorn krav på speciella satsningar
för de lågavlönade. Nivån på det avtal, träffades för de LO-anslutnasom
inom den kommunala sektorn, kom hamna på nivåungefäratt samma som
inom handeln. På område infördes, huvudprincip, de lokalastatens attsom

fastställer och fördelar löneutrymmet. Om departerna lokala inteparterna
kan fastställs löneutrymmet till 2,5 samtidigt speci-procent,enas ca som
ella individgarantier utlöses.

I påutarbetats uppdrag utredningen bilagarapport se 10en som av
bedömninggörs årligaden totala löneökningstakten under tidsperi-en av

avtalsområden3.oden 1998 2000 inom 20-tal Bedömningen baserasett-
på beräkning löneutfallet i avtalen och uppskattning denen av en av
sannolika löneglidningen inom avtalsornråde.varje I de flesta fall ligger
den uppskattade totala löneökningstakten mellan år.3 och 4 procent per

Avtalsrörelsen 1998 innebära nedväxlingväntas sammantaget en av
löneökningstakten. I genomsnitt för hela arbetsmarknaden beräknas tirnlö-

ha ökat med 4,6 år treårsperiodenunder 1995 1997.nerna procent per -

3 Sammanställning resultatet 1998 års avtalsrörelse, utarbetadrapportav av av
Christina Eurén vid Konjunkturinstitutet.
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De bedömningar treårsperiodenlöneutvecklingen under 1998 2000,av -
påi tyder tirnlönema genomsnitt kanipresenteras rapporten, attsom

komma år.öka med 3,7 Det finns emellertid fortfarandeatt procent per en
betydande osäkerhet storleken löneglidningen kommerDenom av m.m.

hur tillväxten ekonominberoende bl.a. stark i blir och trycketatt vara av
på arbetsmarknaden. En stark tillväxt och stigande bristtal olika typer

arbetskraft tenderar dra löneglidningen samtidigt fortsattattav enupp som
låg hållainflation tenderar denatt nere.

Löntagamas köpkraftsutvecklingreala beräknas bli mycket god under
perioden 1998 2000. Reallönerna beräknas i genomsnitt öka med drygt 3-

år treårigahela den avtalsperioden förväntas reallönema1998. Förprocent
låg.stiga eftersom inflationen bedömsmed 10 bli mycketprocentca

Realinkomstutvecklingen bli denkommer betydligt bättre vadänatt
skulle ha blivit de inflationsförväntningar, fanns slutet 1997isom avom

lönekraven i flera fall lades fast, hade infriats. Utvecklingen efter detnär
avtalen början år liknar i detta till viss deltecknats i 1998 avseendeatt av

händelseutvecklingen år inflations-efter avtalsrörelsen 1995. sänktaDen
takten har under 1998 bidragit till sänkta inflationsförväntningar.även
Förväntningarna mycket god köpkraftsutveckling under 1999ävenom en
och 2000 har därför stärkts.

Sett utifrån företagens perspektiv kan de kraftiga reala lönekostnadsök-
ningarna på produ-innebära lönsamheten. Detta eftersom ävenen press
centprisutvecklingen förväntas Möjligheten prisernabli dämpad. höjaatt

små samtidigt lönekostnadema timme kostnadssteg-stiger. Omär som per
ringen inte kan neutraliseras stigande så dämpasproduktivitetgenom
lönsamheten, påvilket sikt tenderar dämpa sysselsättningsutvecklingen.att

Lokal lönebildning och avtal arbetstiderom

påDen år dentrend, har funnits sedan flera tillbaka, att parternasom ge
lokala nivån påverka fördelningen löneökningarnamöjligheterstörre att av

årsmellan olika individer, förstärktes 1998 avtalsrörelse. s.k.under Det
Ledaravtalet, innehåller någrainte överenskommelser specifice-som om

rade löneökningar på nivå, överenskom-central följdes liknandeav en
IT-området.melse mellan ALMEGA och JUSEK för anställda inom

Handelstjänstemännen Handelsarbets-kom med sin Sverigesmotpart,
givare, fåpå planet skall välja mellandet lokalaöverens att parternaom
två olika förhandlingsmodeller. dessa lokalaDen de parternaena av ger
full frihet storlekbestämma löneökningarnas och fördelning.att

områdeSamma Påtendens fanns inom den offentliga sektorn. statens
infördes, fördelarhuvudprincip, lokala fastställer ochde parternaattsom
löneutrymmet. landstingskommunala sektornInom den kommunala och
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blev de s.k. verksamhetspotterna kvar. Dessa infördes på årsförsök i 1995
avtal innebäroch visst kan fördelas lokaltavsätts,att ett utrymme som

de anställdas fackliga tillhörighet. sjuksköterskorna kom ioavsett sam-
band med det 5-årsavtaletlöpande med arbets-översynen överensav
givarna lägga vikt vid den lokala lönebildningen under avtaletsatt storom
återstående löptid.

Utvecklingen den lokala lönebildningen gåttökad roll harmot att ge en
längst tjänstemannaområdet. lokala lönebildningenDen har dock givits

mångaroll inom avtal arbetarsidan.större I verkstadsindustrinsävenen
bådeavtal för metallarbetare och tjänstemän fördelas hela det över-nya

Ävenenskomna lokalt, dock med vissa individgarantier. inomutrymmet
flera andra industribranscher, stål- och metall- livsmedels-samtsom
branscherna, fördelas de överenskomna löneökningama lokalt. De
privatanställda arbetarna utanför industrin kom i 1998 års avtalsrörelse i
allmänhet viss del löneökningama utgåskulleöverens attom en av som

lönepâslaggenerella och del, storlek varierar mellan olikaen annan vars
branscher, fördelas lokalt.

Parterna nivånden lokala dessutom i flera fall möjligheterstörregavs
tidigare byta löneökningar kortareän arbetstid. Speciella avtal kanatt mot

dessutom träffas arbetstidernas förläggning. Inom vissa delar in-om av
dustrin Ökade vidare arbetsgivarnas möjlighet påverka arbetstidernasatt
förläggning. avtalsområdenaInom de flesta träffades slutligen
överenskommelser den lokala nivån på olika börsättatt parternaom
stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling.

Snabbare löneökningar i omvärldenän

Trots avtalsrörelsen 1998 innebär nedväxling den nominella löne-att en av
ökningstakten beräknas de svenska timlönema fortsätta öka snabbareatt

i våra viktigaste konkurrentländer. tabellän I 5.2 redovisas den genom-
snittliga löneökningen i Europa enligt OECD:s bedömning i juni 1998.
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lönekostnadsökning i näringslivetTabell 5.2 Genomsnittlig
årProcent per

1997 1998 19991996
prognos prognos

2,2 1,91,8Tyskland 2,4
Österrike 2,72,0 2,22,0

2,81,7 3,4Finland 2,9
3,62,5 2,7Nederländerna 2,1
2,62,5Belgien 1,0 2,7
2,43,3 2,3Frankrike 2,8
2,84,4 3,2Italien 4,3

3,6 3,0 3,5Spanien 3,1
6,0 4,05,5 4,1Portugal

6,0 5,93,5 4,9Irland
4,84,9 5,4Storbritannien 3,3

3,6 4,3 4,74,0Danmark
5,0 5,83,0 4,8Norge

9,5 6,7 5,5Grekland 10,9
0,5 0,7 1,2Schweiz 0,7

3,13,5 3,1Västeuropa 3,2
3,13,5 3,1EU-länderna 3,3
2,63,0 3,1 2,5EMU-länderna

Källa: Economic Outlook June 98OECD

beräkningen denlöneutvecklingen i de länder,Den genomsnittliga avsom
på, enligt dessa OECD siffror 3s.k. liggerbaseras caeuropanormen

kommer delta i denFlertalet de länder, monetäraattprocent. somav
löneökningstakt.har lägreunionen den januari 1999,vid dess 1start en

EMU-löneökningstakten i de blivandegenomsnittligaDen beräknade
genomsnitt drasEMU-ländernasländerna ligger 2,5runt procent.

tillväxtennågot Nederländerna, Portugal och Irland därsamtidigt avupp
Italien därsnabb, Spanien ochför närvarande mycketär samt av

efter något. Tyskland liggerinflationstakten har släpat Inedväxlingen av
påfrånuppgifter tyderSenare OECDlöneökningstakten 2 attrunt procent.

år kanlöneökningstakten 1998europeiska underden genomsnittliga
redovisade bedönmingama.något lägre dekomma bli änatt ovan

sysselsättningsutveckling måste svenska löne-uppnå god denFör att en
konkur-våratill utvecklingen i viktigastekostnadsutvecklingen anpassas

läsningen kommerväxelkurserna inom EMUrentländer. definitivaDen av
tidpå löneutveckling under längrehård de ländersättaatt envarspress

framSverige längreavviker från genomsnittet för hela EMU-regionen. Om
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skulle välja med i EMU kommer förhållandedetta fåatt även att en
direkt betydelse för den svenska Iönebildningen. Inflationsrestriktionen i
ekonomin kommer dock fortsatt stark Sverige väljerävenatt attvara om
stå utanför valutaunionen. EMU-blockets relativa betydelse vid bedöm-
ningen den svenska konkurrenskraften kommer dessutom troligenav att
öka gårvi med eller väljer utanför EMU.oavsett att stannaom
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på6 synpunkterForskarnas parternas
åtgärdertillförslag

statskun-Utredningen låtit antal forskare inom nationalekonomi,har ett
skap kan belysa deoch juridik skriva parterna presente-rapporter, avsom

förslagen lönebildningen. Forskarna fickrade till förbättringar även,av
forskning, har bedrivitsbakgrund sina erfarenheter och denmot somav
åtgärder.lönebildning, förslag till Deframföra rapporter, somom egna

presenterades seminarium iforskarna vidöverlämnat till utredningen, ett
september 1998 bilagoma 1 7 .-

SammanställningenI detta kapitel sammanfattas forskarnas rapporter.
begränsas forskarna valtaspekter förslagen, själva hartill de attsom
behandla. Någon underbyggnaden för de olikavärdering tyngden i ochav

6.1det första avsnittet be-framförts, har gjorts. Iharargument, som
handlas befogenhet tidigt iförslagen medlarna skall attatt ageraom ges

påförhandlingsprocessen konflikter förslagetoch skjutaatt samt om
för-förlängd har valt analysera dessavarseltid. Flera forskarna att treav

6.7slag följande avsnitten 6.2 behandlas förslagensamlat. deI om-
sammanläggning, medlemsom-tidsmässig samordning förhandlingarna,av

sympatiåtgärderröstning, begränsad tillkonfliktlösningsmetod, rättannan
ioch införandet proportionalitetsprincip. Avslutningsvis presenterasav en

åtgärder förbättra lönebildningen,avsnitt 6.8 till förde förslag att som
forskarna själva har framfört.

Agell vidgeneraldirektör Susanne AckumRapporterna skrivnaär av
Holdenprofessor SteinarInstitutet arbetsmarknadspolitisk utvärdering,för

UniversitetetSosialøkonornisk instituttoch Karl-Ove vidprofessor Moene
och NBERvid Harvard Universityi Oslo, professor Richard Freeman

Metcalf vidEconomic Research, professor DavidNational Bureau for
Economics,School ofCentre Economic Performance, Londonfor

universitet, professor Niklas Bruunprofessor Elvander vid UppsalaNils
ioch Arbetslivsinstitutetvid Svenska handelshögskolan i Helsingfors

University ofvid The CatholicStockholm professor Antoine Jacobssamt
Brabandt Tillburg.i
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6.1 Agera tidigt, påskjuta konflikt och

förlängd varselperiod

De förslag, har framförts, innebär i korthet medlarna börattsom ges
befogenheter samrådi med säkerställa sådan tidsplane-att, parterna, att en
ring ordning för förhandling tvistelösningoch ståndkommer tillsamt
mellan främjar avtal träffas innan de gamla löptparterna, att ut.som nya
Vidare har föreslagits så har kontliktåtgärdervarslatatt snart parten om
skall överläggningar ske med riksförlikningsman, skall kunnaen som
besluta tvångsmedling och skjuta eller avbryta stridsåtgärder såom upp
länge pågår.medlingen Förslag har dessutom framförts densom attom
nuvarande lagstadgade varseltiden fårinnan konflikt träda i kraft bör
förlängas.

Flera forskarna har konstaterat förslagen har syfteattav gemensamtsom
tillräckligt med tid för säkerställaatt alla möjligheterparterna attge att att

på fredlig nå avtal Holdenväg Moene dockprövas.ett attanser
tidsaspektens betydelse för lönebildningen i sig kan förväntas relativtvara
liten. Freeman framhåller medling allmänt bra eftersom detäratt rent
minskar risken för konflikter, det tveksamtär medling i sig kanmen om
åstadkomma så mycket det gäller lönebildningen inär samhället som
helhet. Det finns andra reformer kan förmodas ha effekt.störresom

Flera forskarna det kan ha viss betydelse medlarnaattav menar en om
ökade befogenheter i samråd med säkerställa tidsplane-attges parterna en

ring ordning för förhandlingar och tvistelösning, främjarsamt attsom nya
avtal träffas innan de gamla löpt Elvander möjligheterut. attanser som

dem finns i industriavtalet, bör hållnamotsvarar allmäntsom genom
formuleringar i lag tillföras det statliga medlingsinstitutet. bör dockDe

dispositiva förhållandei till kollektivavtalslösningar vidarese avsnittvara
6.8. Industriavtalets opartiske ordförande enligt Elvander den vikti-är

innovationen bland arbetsmarknadspartemas initiativgaste till förbätt-
ringar. De opartiska ordförandena påkan träda in tidigt stadium ochett
aktivt verka för fredlig uppgörelse. De har vidareutvecklat den infor-en
mella förstärkning förlilmingsmannainstitutet skett denav som genom
medlingsverksarnhet, bedrivits medlare under år. Ackumsom av senare
Agell framhåller det bland redan förefaller finnas ambitionatt parterna en

förhandlingarna tidigt i syfte försöka kommaatt fram tillstarta att en ny
överenskommelse innan det gamla avtalet löper ut.

Befogenheter för medlare träda in tidigt i förhandlingsprocessen kanatt
skapa möjligheter till förbättringar lönebildningen, medför ävenav men
risker. Elvander förhandlingsprocess under medverkanattmenar en av
medlare, träder in i god tid innan det gamla avtalet löper kan bidrasom ut,
till utveckla klimat ömsesidighet, tillit ochatt samarbetsvilja. Detett av
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lönebildningen.och förbättrakonflikterförkan riskenminska öppna
avtalderisk förfinnaspåpekar å sidan kandet andraMetcalf attatt en

tillpå bidrareffektivtinnehåller lösningar,sluts inte sättett ensomsom
påsigförlitarför hög gradiproduktivitetstillväxt,snabb parternaom

Även medlarnasintressekonflikter.för lösamedlarnas agerande att om
löneutvecklingdämpad nominellupphov tilli sig kanagerande merenge
produktivitets-sysselsättningssynpunktinte mycketär vunnet omur

enhetsarbets-ökningenblir lägre. Skälettillväxten samtidigt är att av
hög.bli fortsattså fall kommakostnaden i kan att

garanti föri sig ingentidigtsina förhandlingarAtt börjar är attparterna
forskarnagjort. Fleraskulle hadede avtal tidigaretecknar än avannars

förhandlingarnaframhåller de verkligabl.a. Holden MoeneFreeman, att
medlingForskningnödvändigt.igång detförränsällan kommer är om

anspråkialltid tenderarpå förhandlarnatyderarbetsmarknaden taattatt
effektivareblirmedlingsarbetettillgänglig ochhela den tid finns attsom
Holdenförhandlarna kommer.definitiva tidsgränsendennärmare
effektivarebidra tillkanklara tidsgränserdärförMoene ettattmenar

undertidsperioddenförlängningarmedlingsarbete, samtidigt avsom
någonhainte kan förväntasbedrivs, i sigförhandlingarnavilken av-

Freemannå uppgörelse. Enligtmöjligheternabetydelse förgörande att en
avtalsförhandling-frånavseende hämtasexempel i dettakan intressanta

oftaarbetsmarknaden. inlederDärpå amerikanskaden parternaarna
krävsDetgamla avtalet löpermånader innan detfleraförhandlingarna ut.
skallförhandlingarnalockout förstrejk ochdock hotinte sällan attom

igång påkomma allvar.
längrepå stridsåtgärder ochskjutagäller förslagenVad rätten attom

ökade möjlig-medlarnadeframhåller Holden Moenevarseltider att ger
Strids-branscher.olikainomförhandlingarnaheter koordineraatt

konfliktendeeffekterfå skadligaåtgärderna mindrekan dessutom somom
Ackuminför konflikten.på förbereda sigslår får tid siglängre attemot

incitamenten hoskan ökaframhåller förslagAgell dessa parternaävenatt
medlinguppfattarpå handlösa konflikten ettparterna somatt egen om

börtill medlingtvingamöjligheternahot. Elvander parternaattattanser
uppskovmöjlighet tillbör finnasförtydligad form. Detlagfästas i av enen

någonfinnasbör dock inteindustriavtalet. Detsåsomvarslad konflikt, i
forskarestridsåtgärder. Andra ärpågåendeför medlaren avbrytarätt att

sektorerframhåller det i vissaeffekter,tveksamma till förslagens attmen
stridsåtgärder.meduppskovbeordranågot vinna medkan finnas attatt

iuppskovetkalkylera inkommertroligenFreeman attatt parternamenar
utsträcks medförhandlingenså tiden förförhandlingentidsplanen för att

uppskovstiden.
talarnågra skäl,sakligafinnsframhåller i sig intedetBruun att som

radfinnsdetstridsåtgärder,skjutabefogenheten attemot att enmen
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tekniska och frågor,rättsliga kan diskuteras. Det gäller bl.a.som vem som
skall fatta beslutet hur länge och under vilka förutsättningarsamt strids-
åtgärderna får skjutas Bruun det börattupp. menar vara
förlikningsmannen, i uppgift bedöma behovet uppskov.attsom ges ettav
Tiden för uppskov bör högst 14 dagar. I synnerhet förhandlings-vara om
tabellen samordnas kan många medlingsuppdrag komma samtidigt, vilket
talar för tiden inte bör alltför kort. Förlikningsmannenatt börvara ges en
långtgående frihet förutsättningarna.pröva Uppskovatt bör i fallvart
betingas något behov ansluter till medlingsverksamheten.av som
Varselskyldigheten bör sådanaomfatta åtgärder,även inte innefattas isom
det ursprungliga varslet.

Om medlarna ökade befogenheter det enligtär Ackum Agell viktigtges
det finns tydliga regler föratt medlarnas verksamhet. Om medlaren

primärt skall till samhällsekonomiska intressen, så bör han/hon inter-se
nalisera de negativa effekter t.ex. ökad arbetslöshetexterna och därav
höjda skatter, kan uppstå vid för höga löneökningar. vidareDet ärsom
värt betona den pedagogiska roll,att förstärkt medlingsinstitutettsom
skulle kunna ha för uppnå hos arbetsmarknadensatt vadsamsyn parter om
den svenska arbetsmarknaden tål i form höjda löner negativautanav
sysselsättningseffekter.

Man kan enligt Ackum Agell dra paralleller till den roll chefen försom
oberoende riksbank har. Det innebär bl.a. måsteen ställning tillatt taman

under vilka förutsättningar medlare skall kunna Man böravsättas. ävenen
fundera vilka incitamentöver medlare har till hela ekonomins in-att se

och hurtresse medlarnas oberoendegaranterar och medlarnasman
förtroende hos arbetsmarknadens parter.

Det enligt Ackumär Agell slutligen viktigt beakta deävenatt samman-
konsekvensernatagna de olika förslag har framförts. Omav t.ex.som

rätten skjuta på varslade stridsåtgärderatt med slutbudsmetoden, harparas
i praktiken berövat de fackliga organisationerna deras konflikträtt.man

Jacobs framhåller studier den statliga medlingsverksamhetenatt iav
olika europeiska länder visar det finns vissa drag mellanatt gemensamma
de olika Ett subsidiaritet.är Den statligasystemen. medlaren brukar
komma in först medling inte ordnas pånär Medlama har sällansätt.annat
rätt använda tvångsåtgärderatt och försöker i allmänhet få till ståndatt ett
samarbete med Ibland förekommer vissa inslag tvång.parterna. Det kanav
gälla skyldighet infinna sig hos medlaren, fåatt medlarbud offentlig-att
gjorda eller hålla medlemsomröstning medlarbud.att På hållvissa ärom
det förbjudet strejka före medling. Konventionema påatt området tillåter

avkylningsperiod under vilken tvingas avvakta stridsåt-en medparterna
gärder.

Holden Moene framhåller förslagen kan analyseras utifrånävenatt
modern spelteori. Medlama kan spela viktig roll det gällernär atten
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förvänt-dämpa överdrivnainformationsflödet mellanunderlätta parterna,
fördet lättarekonflikt göraningar utfallet attparternasamt attav enom

med-för detta ökarFörutsättningarnapositioner.frånbacka tidigare om
deIi förhandlingsprocessen.stadiumpå tidigtlarna inkommer ett

utfalletkonflikt viktiga förhotenmodellernaspelteoretiska är enavom
rationellt,arbetsgivarnasåväl arbetstagarnaförhandling. Om agerarsom
sannolikabedömning detrealistiskmöjligheteroch deras göraatt aven

lösningde hittatenderardensamma,utfallet konflikt utanär att enav en
undgå kostnadersåpå de högaBåda kanhoten verkställs. sättparteratt

bidraHicks paradox. Genommed konfliktenförknippadeofta attärsom
mån motverka denmöjligasteiinformationsflöde ochtill sakligtett

med-kansaklig information,tillgången tillikan finnasasymmetri, som
situa-fredlig Iträffasöverenskommelser väg.larna medverka till att

kanpositionerhårt sina respektivevidbundit sigtioner där parterna upp
lösning konfliktenibland underlättamedlarna dessutom att tagenomaven

haskullekompromissförslaget,på kritiksig del den mot som annarsaven
riktats förhandlama.mot

samordningTidsmässig6.2 av

förhandlingarna

och all-riksavtal lönersamtligakorthetFörslaget innebär i att omnya
börDetdatum.vidanställningsvillkor bör sluta gemensamtmänna ett
till-åstadkommaföråtgärder behövsvilka ytterligare attprövas ensom

längd.avtalsperiodernassamordningmellanräcklig grad av
framhållstill utredningen,överlämnatforskarna hardeI rapporter, som

träffaförbjudamöjligheterrättsligadet knappast finns attatt parternaatt
därförkansamordningTidsmässigsjälva önskar.avtal för tid deänannan
ställaskandetsjälva. Bruunåstadkommas ävenbara attparterna menarav

upprätthålla deni framtideninteifråga realistiskt ellerhuruvida det är att
tidsmässigförhandlingssystemen,centraliseringgrad sam-som enavav

möjlig-haemellertid börmedlarnaElvanderordning förutsätter. attmenar
avtalsperiodernassamordningfrivilligbredhet erbjuda parternaatt aven

längd.
skallförhandlingarsamordnadetidsmässigtförförutsättningEn att ge

enligt Freemanpå lönebildningennågra positiva effekter ärupphov till att
arbets-övriga delartillåts förnågon sektorbransch eller sätta aven norm

avtalsrörelse.i Parternaföre övrigasluta avtalmarknaden att engenom
först.skalldärför kommaarbetsmarknaden bör överens vem somom

branschfrågan vilken sätteroklarheter kringuppkommerOm det somom
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kan det bli svårt uppnå överenskommelser snabbt ochnormen, att nya
fredligt.

Ett datum för alla avtal skulle enligt Holden Moene kunnagemensamt
till fördel, förutsatt det möjligt koordinerastor är lönesätt-vara att att

ningen, så hänsyn kan till de negativa effekteratt höga löneök-tas som
ningar för kan ha för övriga välstånd. Det skulle under-en grupp gruppers
lätta lönejämförelser mellan anställda, vilket i sin ökarturgrupper av
förutsättningarna för samordning. skulleDet också kunna löne-göraen
bildningen flexibel den bemärkelsen drastiska förändringar deattmer av
ekonomiska förutsättningarna kan slå igenom samtidigt på alla löner.

Holden framhållerMoene dock samtidigt koordineringen miss-att om
lyckas leder avtalsperioder troligen istället till högre löne-gemensamma
ökningar avtalsperiodemaän oberoendeär varandra. Detom av samman-
hänger med lönerna ofta "strategiskt komplementära.att Juantas vara
högre lönerna blir för desto högre tenderar lönerna bli föratten grupp,
andra Om ingåsavtalen vid olika tillfällen, kan därför degrupper. som
förhandlar först vilja lönen lägre, särskiltsätta det finnsom en om-
förhandlingsklausul i det första avtalet. Sätts lönerna samtidigt kan en
fackförening emellertid påverka andra löner endast viagruppers en
koordinering förhandlingarna. Samordningen måste då fungera förav att
det skall finnas skäl för enskild facklig organisation visaen att
återhållsamhet.

Freeman framhåller tidssamordning i andraatt även avseenden kanen ge
upphov till såväl möjligheter problem. Om alla tecknar avtalnya som
ungefär samtidigt, det sannoliktär de kommer fram tillattmera samma
resultat. I vissa avseenden kan det betraktas återgång till centralasom en
förhandlingar. fårVidare de ekonomiska villkoren vid dåden tid avtalen
tecknas inverkan på innehållet i avtalen. Ettstor där olika avtalsystem
ingås för olika långa avtalsperioder vid olika tidpunkter, störreger
förutsättningar för ändrade samhällsekonomiska förutsättningaratt succes-
sivt kan få genomslag i kollektivavtalen. Ackum Agell framhåller alter-att
nativet med fullständigt osynkroniserade förhandlingar, såär ut-som
spridda i tiden jämförelse mellan avtalen kan avfärdas irrelevant,att som
kan likvärdigt alternativ till den tidsmässigaett samordningen. Honvara

dock påforskningen detta område har svårt någotatt entydigtmenar att ge
på frågan vilket alternativen bäst. Alternativetär medsvar om av som

tidsmässig samordning dock troligen föredra,är eftersom det vidatt även
fullständigt osynkroniserade avtalsperioder kan finnas risk jämfö-atten en
rande diskussion kan uppstå.

Slutligen framför Metcalf synpunkter på avtalsperiodernasäven längd. I
denna fråga det möjligt tvåär Korta avtalsperiodersätt. kanatt resonera
å sidan skapa möjligheter tillstörre anpassning vid drastiska föränd-ena
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Å avtals-kortasidan innebärandraplanet.makroekonomiskapåringar det
konflikter.förökar riskenvilketförhandlingar,flerdefinitionperioder per

Sammanläggning6.3

begärabörmedlingsinstitutet rätt parternaattattFörslaget innebär att ges
avtaltillförslagavvisaellerbeslutfattar accepteraattomgemensamma

habörMedlamasammanläggning. ävenavtalsområden, s.k.inom olika
innehållermedlingsbud, endastbegränsatmöjlighet lägga enett somatt

skall höjas,ersättningarandralöner ochmycketprecisering hur enomav
medling.förhindratharpart

sarmnanlägg-problem,vid detviktlagtharFlera forskarna stor somav
kansmå arbetstagareProblemetlösa.tänkt ärningen attär att grupper av

konflikt-starktde harförhandlingförmåner i ettskaffa sig bättre omen
samhällsekonomiskastarkafinnsdetMoeneHolden attmenarvapen.

stridsåtgärderanvänder hotsådanamotverkaskäl söka att omatt grupper
minskar derasOmarbetstagare.andralöneökningarför få högre än manatt

lönetrycketdet till drabidrarlönernamöjligheter att neratt pressa upp
dessaställning,starkadenkanhela linjen. Dessutom grupperöver som

produkt-påimperfektionerunderliggandemedsammanhängahar, ofta
löneökningarhögaförvärraskanimperfektionermarknaderna. Dessa av

blireffektivitetsförlustema änsamhällsekonomiskadeinnebärvilket att
också tilllederarbetsmarknadenpåtill starkalönHögre enstörre. grupper

lönespridning.ökad
metod försammanläggning ävenkanMoeneEnligt Holden enses som

Medlönesättningen.iåterhållsamhetsamordnaduppnå sam-enatt en
organisationernamindre väntarför de utriskenminskarmanläggning att

högresedan krävaföravtalsornrådenapå de attförhandlingarna stora
medlemmarna.löneökningar för de egna

någonintesammanläggningen ärframhåller dockHolden Moene att
Denproblemen.beskrivnamed detillrättakommaidealmetod för att ovan

odemo-ochbåde orättvissigoch kanstarkaupphov tillkan teprotesterge
med denoförenligtsammanläggningen storaärkratisk. Elvander attmenar

på denfram1980-taletbörjan växtsedanförbundsautonomi, avsom
Medlings-sammanläggning kanMedarbetsmarknaden.svenska en

ochförsvagakanför Detbli parternasinstitutets makt ansvarstor.
praktikenIregelsystemet.ochuppgörelsemaförlegitimitetenundergräva
Elvanderskiljedom.ochsammanläggningmellanlikheterfinns det stora

ochövertalningske efterbörendastdärförsammanläggningattmenar en
tvång.inte genom

medvisarerfarenheternade danska systemframhåller att ettBruun att
harFörfarandet stränggenomföra. röntlättsammanläggning inte är att
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kritik från ILO. Särskilt problematiskt har det varit sammanläggaatt
avtalsområden där avtal redan ingåtts, med områden där dödläge uppstått.
Konflikter kan dessutom uppkomma mellan olika anställda.grupper av
Mot denna bakgrund förefaller det ändamålsenligt i första hand sökaatt
andra lösningar. Ett kundesätt medlaren iatt uppdrag medlar-vara ge att
bud skall utgå från de centrala parternas uppfattningargemensamma om
tillgängligt löneökningsutrymme. Sammanläggningssystemet kan dock
tänkas komma till användning i den formen vissa centrala avtalspaiteratt
på förhand klart definierar vilka avtalsomrâden skall samordnas. Detsom
förutsätter emellertid det finns facklig elleratt branschmässig grund fören
sammanläggningen.

Ackum Agell förslaget sammanläggningattmenar kan disku-ävenom
utifrån hypotesenteras haratt beslutaparterna destoattmer störreom,

är sannolikheten beslutet sker utifrånatt brett perspektiv. Detett anknyter
därmed till den forskning bedrivits huruvida centraliserade löne-som om
förhandlingar kan bidra till lönemoderation. Ju bredare perspektiv för-
handlarna tvingas ha, desto större sannolikhetenär för de intemaliseraratt
den arbetslöshet, skapas vidlyftiga avtal. Detta sambandsom har dockav
ofta betraktats "puckelformigt" så den lösningensom sämstaatt okoor-är
dinerade förhandlingar på förbundsnivå. Fullständig centralisering eller
fullständig decentralisering enligt dennaär forskning föredra. Metcalfatt
framhåller det finns väl utveckladatt teoretisk grund för detta samband,en

ingen stabilitet i de empiriska skattningamamen sambandet.av

6.4 Medlemsomröstning
Förslaget innebär krav bör kunna ställas påatt medlemsomröstning om
lämnade medlingsbud innan utlösaägerparterna rätt stridsåtgärd.att

Enligt de erfarenheter, flera forskarna redovisar, motivetsom förärav
krav på medlemsomröstning sällan verklighetsförankrat. Freeman pekar

på medlemsomröstningt.ex. att före stridsåtgärder obligatorisktär i USA.
Där röstar medlemmarna sällan nej, derasytterst fackliganär ledning
önskar tillgripa stridsåtgärder. Snarare det flerär ja,röstar även närsom
de egentligen inte vill strejka. Freeman omröstningar ofta lederattmenar
till befästeratt sin inställningparterna i förhandlingsfrågan samtidigt som
deras kompromissvilja minskar. Ibland medlemmarnavägrar att anta ett
bud i hopp få bättre. Påatt ett är detnytt, helaom bidrar detsom taget
enligt Freeman inte till väl avvägda avtalsresultat. Det leder inte heller till
någon bra samordning olika avtal. Om fackföreningar själva villav ordna
omröstning kan de det,göra det ingentingär lagstiftaren harmen som

Ävenanledning påfordra. Elvanderatt förslaget medlems-attmenar om
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organisatio-interndemokratin ibör avvisas. Hurkonfliktomröstning före
ensak.organisationensfungerar börnerna vara

undermedlemsomröstningsigtänkadockNågra kanforskarna attav
lönebildningen.förbättringvissbidra tillkanvissa förutsättningar aven

beordrakunnaskulleeventuellt rättmedlaren attBruun gesattanser
medlemsomröstning.genomförasituationervissaiorganisationer att

själva. Brottvilaså heltfalldock ibörSjälva genomförandet parterna
sank-ekonomiskkännbartillledaförslagsviskundeskyldigheten enmot

Agell fram-laglighet. Ackumstridsåtgärdenspåverkaintetion och bör
grundarmedlemsomröstning,förhåller finnasdet kan argument somatt en

forskningfrån nationalekonorniskteorin. Manpå insider-outsidersig vet
ilönebildningeninflytandefå litetriskerar överlångtidsarbetslösa attatt

eventuellt kunnaskulle de göramedlemsomröstningekonomin. Genom en
någonhari praktikendetsäkertintedocksin hörd. Det attärröst

betydelse.

i

konfliktlösningsmetod6.5 Annan

föranstaltabefogenheterbörmedlarnainnebär attFörslaget omatt ges
skiljedom.slutbudsmetod ellerkonfliktlösningsmetod, t.ex.annan

effektergenomgång desystematiskgjortharHolden Moene aven
Enligtavtalsförhandlingama.hatänkasskiljeförfarande kanettsom

förhandlingsklimatet avsevärt när vet attändras parternaHolden Moene
Förhandlingsbudenskiljeförfarande.kommertvist avgörasatt genomen

kanManutfallet skiljeförfarandet.iförväntadedetbakgrundläggs mot av
situationer:urskilja fleraMoeneenligt Holden

detblirförutses med säkerhetkanskiljeförfarandetutfalletOm av-
skilje-ochresultatframförhandlatmellan ettskillnadingen ett

skiljeförfarandevälja attkaneftersomavgörande, genomparterna
bud.vägra motpartensatt anta

skilje-kommandedenosäkerhetråderdetForskning visar att omom-
låta tvistenbåda sidortvekarförlora,båda riskerar attdomen och att

chan-destoosäkerheten ärstörreär,skiljeavgörande. Jugår till större
avtal.träffaratt parternasen

medelvägså resultatetgår till ärvanligenskiljeförfarandetOm att en-
för-dödläge iuppstår det lättareandra,och detbudetdetmellan ena

utfallet.påverkatenderarbudenslutligadeeftersomhandlingarna, att
hurviktigtmindre änpraktiken äriskiljedomamaHur par-resonerar

måsteKonfliktlösningsreglemade kommer attterna tror att resonera.
framläggainte tjänarså extremadärför utformas attatt parterna

i förhandlingarna.krav
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Slutbudsmetoden är detsätt mindregöra frestandeett läggaatt bud,att-
strategiska skäl ligger långt frånsom av I slutbuds-motpartens.

förfarandet har någotinte vinna påparterna sådantatt ett
tillvägagångssätt. Utfallet beror på hur väl förhandlar-na kan förutse

Återigenutfallet förfarandet. det så bådaär sidor kan förutseav att om
utfallet kan de också lättare komma jfr punktöverens l.

Holden Moene framhåller vidare i vissa fall kan föredraatt parterna
skiljeförfarande, dem eller bådat.ex. har offentliggjort högtom en av
ställda krav och hamnat-i position där gårdet inte frångå yrkandena.en att
Förhandlama dåkan rädda ansiktet skylla misslyckandet påattgenom
skiljemännen. Det finns alltid risk förhandlingssystemet utvecklas såatten

skiljeförfarande bliratt nödvändigt det skälet, vilket ibland brukarav
omnämnas den narkotiska effekten" förfarandet.som av

Enligt Holden Moene det inte lämpligtär ha där med-att ett system
laren bestämmer och tvist skallnär i skiljeförfarande.avgörasom etten
Om den medlande och dömande rollen blandas kan problemsamman upp-
komma. Utfallet skiljeförfarande påverkar troligen förtroendetett förav
medlaren i framtida medlingssituationer. Om medlaren har sådana far-
hågor kan det också i sin påverka skiljeavgörandet.tur Obligatoriskt
skiljeförfarande kan också ha lägre legitimitet, det avgörsanses om av en
tjänsteman detän i parlamentet,avgörs eller i praktiken i regeringenom

i Norge.som
Holden Moene också det svårt draär linjernaatt förattmenar ettupp

obligatoriskt skiljeförfarande. Det finns visserligen alltid potentiella vins-
eftersomgöra kostnadernater att för vid obligatoriskt skilje-parterna

förfarande ofta kan lägre kostnadernaän vid konflikt. Forskningvara en
inom den offentliga sektorn i Kanada har visat lönerna blev högre iatt ett

med obligatorisk medlingsystem i med fri konflikträtt.än Om skilje-ett
imännen slutbudsförfarande väljer fackföreningensett bud blir fackföre-

ningens bud högre gång ochnästa vice Det innebär lönernaattversa.
sikt till skiljenämndens uppfattning det rimliga.anpassas om

Holden Moene framhåller samtidigt det finns klara nackdelaratt med
skiljeförfaranden, speciellt förhandlingarnär innefattar många andra
komplicerade frågor löner. Det kan iän dessa situationer intillnästvara
omöjligt för skiljemännen sig in i alla frågorsätta och bedömaatt vilket
värde de har för Problemet kan möjligen lösasparterna. skilje-attgenom
förfarandet följs förhandlingar, sker med skiljedomenav nya som som
utgångspunkt. Det kan dock nackdel något,att parternavara en enas om

kan leda till problem för andra förhandlingsområdensom eller för tredje
man.

Holden Moene sammanfattningsvis obligatoriskt skilje-attmenar
förfarande Ändåkraftfull ochär kontroversiell metod. har det knappasten
någon effekt påstörre lönebildningen. gårDet inte använda oftaatt mot
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påfår effekt lönerna.så väsentligt dämpandepå detsätt attstora grupper
påochframgång för koordinera lönermedDäremot kan det användas att

slutbudsmedling kan skiljemännenuppnå återhållsamhet.det Isättet en
förtroende i läng-skulle ingegå på bud. inteinte alltid arbetsgivarens Det

utnyttjaarbetsgivarsidan skulle försökaockså riskden och det finns för att
lägga allt lägre bud.situationen efter handattgenom

Även tillslutbudsförfarande leda framkanandra forskare att ettmenar
framhållerAckum Agellåterhållsamhet i avtalsrörelsen. attstörreen

ekonominsi helavad medlarnakunskap harparterna om anser varamer
läggerkomma. Omintresse, desto detta bud börnärmare ettparterna man

samhällsekono-ifrån nivå medlarenbud, långt denär anser varasomsom
budet. Detmedlaren väljer detminskar chansenmiskt acceptabel, att

viktig roll förmedlarens kompetens. Enställer dock väldigt kravstora
arbets-mellanskapaförstärkt medlingsinstitut kan attett samsynvara

forskarebörtål. det sammanhangetmarknadens vad ekonomin Iparter om
riskdockskiljeförfarande finns detpå området involverade. Vid envara

då buden,medlarenorealistiska bud och detta,lägger vägerattatt parterna
på arbets-stabil utvecklingförenliga medresulterar i inteavtal, är ensom

kan fungeraskiljeförfarandemarknaden. Metcalf ärparternaatt ommenar
risken föremellertid troligtberedda resultatet. Det är attatt acceptera

vilda strejker ökar.
tvångsförlikningexistensenistället blottaAndra forskare att avanser

ledareframhåller fackligakan ha konsekvenser. Bruunnegativa att svaga
krav i medvetenhetlöne- och andrapopulistiskt hävda högakan attom

framhållerElvanderslutligenförlikningsmannen denär tar ansvaret.som
hasardtill medlare. Inslagetför maktslutbudsmetoden kanatt stor avge

uppnå väl avvägda avtal.kan svårt bra ochdetgöra att
tvångsförlikningskiljeförfarande ochpåpekar slutbudsmetod,Bruun att

praxis, inomstadgan och lLOzstillåtna, europeiska socialaenligt denär
Vattenförsörjning,sjukvård, elförsörjning,essentials.k. services, t.ex.

inom dessaendastflygtrafikkontroll. enligt Bruunteletjänster och Det är
Tvångsförlikningområden på diskuteras.tvångsförlikning allvar kansom

avtals-samhällssektorerandraskulle också diskuteras för vissakunna om
så längeenligtfinns dock Bruunharrmar i djup kris. änDetsystemet en

på något sådant i Sverige.inga tecken
fastställa lönervanligtframhåller skiljedomFreeman sättär attettatt

tämligen väl. Hanfungerariinom den offentliga sektorn USA. Systemet
riskfylltkanfrån lönebildningssynpunktdetdock samtidigt att varamenar

skiljeförfarande. Omlönermedlaren avgöra etträttatt att sam-genomge
medlingen inte funge-strejkerförbjudahälle inte bestämmer sig för näratt

besvär-strida till slut. Detlåtadet förmodligen bättre ärär parternaattrar,
framtiden. Omlärdomar församtidigtligt och kostsamt drarparternamen
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vill ha skiljeförfarande, kan de självaparterna avtala den saken. Detom
bör enligt Freeman inte tvingas fram lagstiftning.genom

6.6 Sympatiåtgärder
Enligt förslaget möjligheternabör vidta sympatiåtgärder bort.att tas
stridsåtgärder sålundabör fåendast vidtas omfattas demot part, som av
aktuella förhandlingarna.

I flera forskarnas framhålls till sympatiåtgärderrättenrapporter attav
kan kärnan isägas den fackliga verksamhetenröra en för alla alla för-
en. Ackum Agell det ingrepp eliminera denatt ett stort attmenar vore

sådanEn åtgärdrätten. bör föreslås endast klart kan belägga attom man
maktförhållandena på arbetsmarknaden den arbetstagar-är arten attav
sidans starka ställning till del förklarar de lönebildningsproblem,stor som

har haft under tid. Holden Moene dockman senare attmenar
sympatiåtgärder kan problematiska slårdeattvara motgenom grupper,

inte har något med konflikten fårDe dock enligt derasgöra.som att
uppfattning del i slags försäkringssystem, liggerettses ensom som
inbyggt i den fackliga solidariteten. Det kan därför finnas skäl tänka sigatt
för innan avskaffar till sympatiåtgärder.rättenman

Elvander pekar på har framförts begränsningtre argument motsom en
sympatiåtgärder.tillrätten En begränsningav

kränker den grundlagsfästa vidta stridsåtgärder,rätten vilket i sinatt-
kan leda till förhandlings- och konfliktlösningssystemetstur att legiti-

mitet och skadaräventyras möjligheten upprätthållaatt en norm-
styrning,
slår till internationella sympatiåtgärderrätten vilketmot inte rimligtär-

EU-perspektiv,sett ettur
i sigär onödig eftersom den stötande formen fackliga sympati-av-

åtgärder i stället kan hanteras med regel proportionalitet.en om
Bruun framhåller sympatiåtgärder traditionellt har legat föratt utom ramen
medlingssystemet. eftersomDetta det inte sig någon konfliktrör om som
har uppkommit mellan sekundärkonfliktens Bruun detparter. attmenar
måhända i sig förhållandeär talar för sådan konflikträtt börett attsom en
begränsas. Ett förbud sympatiåtgärder kan komma luckramot att upp
kollektivavtalssystemet. Förbudets effekt helhet torde docksom vara
marginell. Däremot kan den kontroll facket på oseriösa företagutövarsom
minska. Bruun framhåller också medlingsinstitut möjligen kan haatt ett
till uppgift informera verkningarna varslad sympatiåtgärd.att om av en

Bruun pekar sympatiåtgärder inte skyddas ILO-konventionemaatt av
på stridsåtgärdersätt vidtas för tillvarata socialasamma attsom som egna
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alldeles lätt genomföraändåoch inteekonomiska intressen. Det är ettatt
fredspliktensådant till handsförbud. det, detliggerOm näragör attman

stridsåtgärder demonstrations-ochblir politiskaabsolut och ävenatt
framhåller samtidigt detåtgäder måste förbjudas. Bruun rätts-attm.m.

riktar sig klart ochbegränsningtekniskt införalättareär motatt somen
på arbetsmarknaden inteentydigt falldefinierade I parternaparter.

småföretag förefaller detåtgärdersjälvmant excessivakan begränsa mot
vidtabegränsninginte omotiverat i den delen rättenöverväga attatt aven

sympatiåtgärder gällde 1994.förbudjfr det som
förhållandet olika formerfram detFreeman lyfter i sin attrapport av

påinverkanhar haft negativsympatiåtgärder i USA. Detförbjudnaär en
elirni-få kollektivavtal. Samtidigt har detfackföreningamas möjlighet att

begränsningMetcalfdel fackliga metoder.orimliga attnerat anser enen
proportionalitets-införandetsympatiåtgärder och/ellertillrätten av enav

metod föranvändas6.7 skulle kunnaprincip vidare avsnittse attsom en
Änd-maktförhållandet emellan.förändra eventuella obalanser i parterna

behöva kombineras meddock troligenrade regler sympatistrejk skulleför
föreningsrätten antingenerkännandeför ettett nytt system genomav

allmängiltigförklaring kollek-statligt eller i formi USA, av avorgan, som
tivavtal.

Proportionalitetsprincipen6.7

det ibestämmelseFörslaget det bör införasinnebär attatt enen om
stridsåtgärdmellan ochråda rimliga proportionerkonfliktsituation skall en

såväl skadeverkan.dess syfte desssom
lagstadgadskäl talar förElvander det finns starka attatt re-som enanser
lönebildnings-införas. Erfarenheternagel proportionalitet bör avom

års1995minst i samband medtid intebrister undersytemets senare -
ifrågapå faktiskt finns obalansavtalsrörelse dettyder att omen-

löneökningamadel förklaringen tillkonfliktstyrka, kan attavvara ensom
våra viktigastehögre igenomgående har legati Sverige sedan länge än

proportionalitets-föreställningenHärtillkonkurrentländer. kommer att om
regelElvanderfått starkt fäste i EG-rätten.principer har attett enmenar

stridsåtgärden ochsåvälproportionen mellanproportionalitet börom avse
i lagtextenstridsåtgärden och dess följder. Regeln,syfte,dess somsom

huvudsakhållna iallmänt fonnuleringar, börhelst medskall beskrivas
någrapå ifår Arbetsdomstolenfungera ankommapreventivt. Det att

prejudikatsfall den skall tillämpas.hurange
möjligheterframhåller i Sverige harHolden Moene störreatt parterna

åtgärden i tidenstridsåtgärd och förläggabåde väljadet gällernär attatt
påverkar förhand-sannoliktDanmark och Detvad i Norge.harän parterna
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lingsresultatet flera Holden harsätt. Moene valt analyserar effek-att
proportionalitetsprincipterna utifrån kostnaderna för konfliktattav en en

är viktig faktor i förhandlingarna. Om fackförening har möjligheten atten
välja metod kostar lite för organisationen och samtidigt leder tillen som

kostnader för arbetsgivaren,stora det den fackliga organisationenger
styrka i förhandlingarna. Det verkar rimligt total strejk elleratt anta att en
lockout medför osäkerhet beträffande kostnadernastörre för den varslande
organisationen begränsade stridsåtgärderän En sådan osäkerhetgör. gör
den varslande mindre stark. Om osäkerheten fordras det inteparten är stor
så tillmötesgående från i förhandlingarnastort för denmotparten att vars-
lande avstå frånskall åtgärd.sin Holden Moeneparten detattmenar
därför kan finnas goda skäl för begränsa till partiella stridsåtgär-rättenatt
der liksom fritt förlägga åtgärdernarätten i tiden. I vissa fall kanatt det
naturligtvis leda till det blir omfattande stridsåtgärder i stället för små,att
begränsade sådana. På det hela ändådet troligt effektenär blirtaget att
positiv, ocksådet kan leda till inflammerade diskussioner, vilketmen nya
kan försvåra lösningen konflikterna. lagenNät allmänt hållen till sinärav
utformning bådakan de har lagen på sin sida.parter tro att

Andra forskare proportionalitetsprincip kan svårattmenar en attvara
tillämpa. framhållerMetcalf frågorflera måste klaras Det gälleratt ut.

skall fatta det.ex. avgörande besluten och hur länge stridsåt-vem som en
gärd skall tillåtas pågå innan den förbjuds. måsteMan också hitta ett

för lönesättningen i essential inomsystem services offentlig sektor där
varje stridsåtgärd kan långt.för Metcalf det kanävenanses attmenar
finnas risk för det blir "carte blanche till ineffektiv eller macho-att en
betonad arbetsledning.

Bruun framhåller införandet proportionalitetsprincipatt skulleav en
inslag i den svenska arbetsrätten. Viaett EG-rättennytt har principenvara

visserligen kommit in i nordisk arbetsrätt, det finns knappast skäl attmen
införa den allmän bestämmelse. Man kan viss logik isom en attse en
använda proportionalitetsprincipen för bedöma sympatiåtgärdatt om en
bör tillåten, stården i disproportion till de intressen, står påvara om som
spel i primärkonflikten. Frågan dock hur skall åtgärdsär mätaman en
skadeverkningar. Det faktum lärarstrejk innebär besparingar för denatt en
kommun upprätthåller skola innebär väl knappast skade-som atten
verkningarna lärarstrejk blir mindre skadeverkningamaänav en av en
strejk i korvfabrik. Lidande och drabbar vidresenäreren t.ex.men, som en
flygstrejk ocksåkan svåra värdera. Proportionalitetsprincipenattvara
ställer enligt Bruun inför svårarad avvägningar. Det göross atten
inskränkningar i till sympatiåtgärderrätten bör förutsätta att
sympatiåtgärdens omfattning och verkningar uppenbart orimligaär i
förhållande till primärkonfliktens omfattning och betydelse.
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rådaskallsjälvklart detframhåller kandetAckum Agell attatt synas
stridsåtgärd åtgärdens ska-ochmedsyftetrimliga proportioner mellan en

vadskallhur ärdeverkningar. Problemet dockär parterna somenas om
instans förlämpligmedlingsinstitutrimligt. Måhända kan attett vara en

invändning proportionalitets-möjligfälla sådant avgörande. En motett
till "stor-förincitamentden kan skapaprincipen parterna att taär att

stridsåtgärderlångtgåendetillmotiveratsläggan. Det är att ta ommer
två idet sigtimme örekräver krona rörän omomman mer peren

månaden.

till förbättringförslagövriga6.8 Forskarnas

lönebildningenav

avtalsförhandlingarnakoordineringStarkare av

löneökningstakten kan dämpasframhållerHolden Moene att genom en
löneökningstakthög nominellEnlönebildningen.stärkt samordning av

dålig sysselsättnings-ocharbetslöshetriskerar till ökadledaatt en
ikanskearbetstagarna, ochvikt ändärförutveckling. Det är attstorav

koordineringför starkareverkarhögre arbetsgivarna,grad aven
hakan flera olika skällön förlöneförhandlingama. Högre enavgruppen
högreviktigt skälvälfärd. Ettpå andranegativ inverkan är attgruppers

köpkraften för alla. Omoch drarpriserlöner leder till högre storaner
deviljakan de tänkasförhandlar sättaarbetstagargrupper gemensamt

effekter.dessa negativanivå undvikapå förnominella lönerna lägre atten
rekryterarorganisationerolika fackligaKonkurrens mellan sammasom

Även kanlönekrav. därockså överdrivnaleda tillkanyrkeskategorier
finns dessutomkraven. Detdämpasamordnade förhandlingar ett

olika företag,lönesättningen isamband mellandestruktivtmotsvarande
rekryteringssvårigheter förleda tillföretag kanieftersom höga löner ett

dämpaarbetsgivarsidan kan därförpåsamarbeteandra företag. Ett större
ekonomin.lönetryck itendenser till högt

har funge-medlingsorganisation i USA,påexempelFreeman somenger
denavtal inomtill koordineradelett frampå ofta harsättrat ett som

från fack-finnsorganisationenoffentliga sektorn. I representanter
Organisations-offentliga arbetsgivare.ochoffentlig sektorföreningar i

få tvistandegällerroll detspelatföreträdarna har attnär parterattstoren
dentalat medarbetsgivarföreträdama harsig varandra,närma attgenom

facket.lokalamed detfackliga företrädarnaoch delokala arbetsgivaren
lokalamedavtal ochmed tidigaredatabasOrganisationen har en

medavtal, slutsjämförelser. Deunderlättaranställningsvillkor, vilket som
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bistånd medlingsorganisationen, orsakar inte störningar i förhållandeav
till andra avtal i delstaten. Freeman framhåller även gradstörreatt en av
koordinering kan åstadkommas, låta avtalen inom vissat.ex. attgenom
områden förutgöra andra områdenmönster vad gäller förramarna
kommande avtal. Det kan minska risken för snabb löneglidning.en

Metcalf påpekar det danska lönesystemet intressant exempelettsom
det inte behöver råda någonatt motsättning mellan centralt koordinerade

löneförhandlingar Ävenoch lokal lönebildning. i Sverige skulle det vara
möjligt de lokala .förhandlingarnaatt roll, samtidigtstörrege en som man
fortsätter förhandla minimilöner ochatt trygghetsfrågor på natio-om m.m.
nell nivå. Det skulle troligen öka förutsättningarna för få för-att ett nytt
handlingssystem allmänt I Danmark tycks ha funnitaccepterat. man en
medelväg fungerar, allvarliga konflikteräven då dåoch kan brytasom om
ut.

Resultatbaserade lönesystem
Freeman framhåller det i USA och Storbritannienatt har funnits en
utveckling lönesystem, innebär ersättningenmot till de anställda iattsom
större utsträckning tillåts variera beroende på företagets resultat. De
anställda får del i det skulle tillkomma Arrangemangenägarna.som annars
för åstadkomma detta varierar. Detatt kan sigröra om gemensamma
förvärv aktier och vinstdelningskontrakt olika slag. Gemensamtav ärav

arbetstagarna får ekonomisktatt motiv och möjlighet till inflytandeett inte
bara sitt arbete. Det ändrar i viss utsträckningeget de anställdasgenom
roll i företagen. Inflytandet skiljer sig från det arbetstagare får it.ex. som
företagsråd, det ekonomiska frånatt arbetstagarnasgenom engagemanget
sida blir styrande för inflytandet.

Freeman påpekar vidare ägarinflytandet inte behöver begränsasatt till
det företaget. Arbetstagares pensionsfonder kan ha andelar i andraegna
företag det arbetstagarenän anställd Fackföreningarär kan hasom en
framträdande roll spela i sådant I USAatt har pensions-ett system.
fonderna vuxit mycket i samband uppgångenmed på börsen. harDet
främst varit välutbildade arbetstagare, har intresserat sig för denunga som
formen ägande, det har också tillämpats framgångmed låg-förav men
avlönade. Fackföreningar-na har varit positiva och det arbetstagar-största
ägda företaget i USA United Airlines har hög facklig organisationsgrad.
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och vinstdelning enligt FreemanFördelarna olika former ägandemed ärav
lönesystem harflera. visar företag med resultatbaseradeErfarenheterna att

något finns forskningsresultat,högre produktivitet. Eftersom det även som
produktivitetleder till ökadvisar de resultatbaserade lönesystemenatt

ställtsbeslutsfattandet, har krav dessutomendast deltar iarbetstagarnaom
företag medsysselsättningen idemokratiska beslutssystem.mer

Slutligenvidare stabilare.resultatbaserade tenderarlönesystem att vara
det lättarehar det de resultatbaserade lönesystemenvisat sig göräven att

företagen arbetskraft.för rekrytera braatt
nackdelar. En dessaDet finns emellertid enligt Freeman äräven attav

får i in-räkna med variationerarbetstagarna risker och störrestörretar
endabli beroendekomsterna. kan kommaArbetstagarna än ettatt avmer

idetta investeraförsöker motverkaföretag. Om de anställda attatt genom
Vidareintressekonflikter uppkomma.flera olika kan istället andraföretag

bliställning i företagetkan och fackföreningarnasarbetstagarnas mer
ocksåfår Systemenotydlig rollarbetstagarna ärägare.ävennär en som

svårare offentliga sektorn.tillämpa inom denatt
Sverige, där denskulle troligen bra iResultatbaserade lönesystem passa

framhållerutbyggda,kollektivavtalen välsociala ochtryggheten är
resultatbaseraderiskernabalansera medFreeman. Välfárdssystemen kan

Starka fackföreningar kanlönesystem enskilda arbetstagarna.för de över-
storlek.ägarblock rimligvaka lönesystemen och kan samla andelar i av

Även påpekar resultatbaserade lönesystemMetcalf olika formeratt av
inteblivit Storbritannien och USA. Trots dethar allt vanligare i ännuatt

varken den makro-finns någon dessa inverkan,enighet systemsom
påoch effektiviteten arbets-ekonomiska eller relationernautvecklingen

vadändå allvarligt övervägandeplatserna, värdade änär ett sommera
Även någotfonntycks litet bidrag ifallet i Sverige just ett av envara nu.

iresultatbaserade lönesystemensnabbare produktivitetstillväxt, desom
för möjligheternatill god hjälpbästa fall kan till, kanupphov attvarage

nivå godfrämjarlöneökningstakten tillsänka den nominella som enen
sysselsättningsutveckling.

Även handvilka i förstaförespråkar lönesystem,resultatbaseradeBruun
Holdenlöneflexibilitet.uppnå gradborde i syfteutvecklas störreatt aven

skulleöverenskommelserframhåller företagsvisaMoene vidare att
såväl kapitalfysisktinvesteringsplaner förkunna träffas även somom

återhållsam lönebildning.humankapital på kort sikt,i utbyte mot en,
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Dispositiv lagstiftning påbaserad den nya
förhandlingsordningen inom industrin

Elvander föreslår den förhandlingsordningen inom industrinatt nya an-
vänds för dispositiv lagstiftningmönster medlamas befogen-som en om
heter. Han denna ordning den långtgåendeär och hopp-att mestmenar
ingivande och påmedlarna den svenska arbetsmarknadenparternasom
åstadkommit under 1990-talet. Eftersom med s.k. opartisk ord-systemet
förande redan och befunnet livsdugligtär prövat bör den lagstift-nya
ningen innehålla generellt "erbjudande" till arbetsmarknadensett parter att

avtalslösningar liknande Industriavtalets införa detta institut ochgenom
den därmed sammanhängande möjligheten fastställa tidsplaneringatt en
med sikte på avtal innan de gamla löpt De befogenheter, deut.nya som
opartiska ordförandena har, bör allmänt hållen formuleringgenom en
tillföras det ordinarie statliga medlingsinstitutet. Dessa bestämmelser blir
alltså dispositiva relationi till bestämmelser enligt avtal. måsteDe följ-
aktligen betraktas de facto tvingande.som

Denna förstärkning medlingsinstitutet torde enligt Elvanders uppfatt-av
ning kunna få betydelse för främjastörre väl fungerande lönebild-att en
ning alla andra förändringsförslagän tillsammans. Denna bedömning
styrks såväl års1998 förhandlingsomgång i industrisektorn, deav som
Statsvetenskapliga teorierna legitimitet och deliberativ demokrati. Iom
stället för taktiskt spel kring medlingen somett ofta bedrevparterna
under 1980-talet kan förhandlingsprocess under medverkan opartisken av
ordförande utveckla klimat ömsesidig tillit och samarbetsvilja.ett Enav
dispositiv lagstiftning, baserad på Industriavtalet, också välstämmer
överens med det normbildningsmönster EU de åren harsenaste ut-som
vecklat inom den sociala dialogen.

Den aktiva arbetsmarknadspolitikens och
arbetslöshetsförsäkringens utformning
Ackum Agell har i sin framhållit förslaget förstärktrapport att ettom
medlingsinstitut kan lanseras inte den åtgärdenenda, försom atten, men
förbättra lönebildningen den svenska arbetsmarknaden. Bland de andra
åtgärder, bör diskuteras, förordar Ackum Agell framför allt arbets-som att
marknadspolitiken, inklusive arbetslöshetsförsäkringen, utformas så att
den står i bättre samklang med fungerande lönebildning.välen
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arbetsmarknads-aktivabör denlönebildningtillFör bidraatt en gynnsam
målsättningenutifrån den gamlautformasutsträckning,politiken, i ökad

iSökaktivitetenpå arbetsmarknaden.uppstårförhindra flaskhalsaratt att
arbetsut-det effektivalönebildningen. Juekonomin viktig för störreär

mindreplatserna, destode lediga ärarbetssökande tillbudet flerdvs.är,
Ersättningsnivån börlöneökningar.inflationsdrivanderisken för stora

ochåtgärderarbetsmarknadspolitiskai allaenhetligsamtidigt vara
åtgärdValetarbetslöshetsförsäkringen.ersättningen isammanfalla med av

ekonomiskakortsiktigaenskildes övervä-denska inte primärt avgöras av
fåskalllångsiktig strategi förganden, baseras attutan personenen

arbetsmarknaden.fotfäste på reguljäraden
utsträckningökaddessutom iarbetsmarknadspolitiken böraktivaDen

marginaliseringfinns, tillförhindra de tendenser,inriktas avmot att som
skälFrån lönebildningssynpunktarbetsmarknaden. är ettstora grupper

nedåtmindreallmänhetlångtidsarbetslösa itill detta de utövaratt pressen
medSökaktiviteten tenderarpå korttidsarbetslösa.lönerna de att avtaän

från arbets-kan dessutomlångtidsarbetslösalängd. Dearbetslöshetstidens
korttidsarbetslösa. Närattraktiva demindregivamas synvinkel änvara

finns det dess-sina löner,förhandlarpå arbetsmarknaden"insiders" om
på bekost-arbete prioriterasharför demrisk lönerna ettutom att somen

få jobb.möjligheternad de arbetslösas attav
också påallmänhettyder ilönebildningsstudierEmpiriska att en

i eko-till högre lönerarbetslöshetsförsäkring lederutformadgeneröst
roll,arbetslöshetsförsäkringensviktnomin. därförDet är attstor somav

Denomställningsperiod, betonas.underinkomstförsäkring endast en
avvägdväluppfattningenstöd förempiriska forskningen att enger
arbets-betydelse förlängd harersättningsperiodensavgränsning av

skallvadskall ochersättningsperiodennivå. långlöshetens Hur somvara,
svåra frågorgått samtidigt mycketställe deninträda i dess ärnär ut, som

fram.försäkring läggstillförslagmåste ordentligt innanutredas ett en ny
talar förslutligenFrån lönebildningssynpunkt finns det argument, som
och denförsäkringentillegenavgiftenkopplingen mellanbör ökaatt man

löne-avtalsornråde vid för högaskapas inomarbetslöshet, kan ettsom
ökadeleder tilllönerför högaökningar. skulle tydliggöraDetta att egen-

löneökningen.delaravgifter, upp"äter stora avsom
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Utredningens överväganden och7

förslag

7.1 Inledning

Utgångspunkter för utredningens förslag

skall bidraSyftet med de förslag, utredningen lägger fram, deär attsom
svenskatill väl fungerande lönebildning och god utveckling denen en av

infla-ekonomin, stark tillväxt och stigande sysselsättningmed attutanen
arbetslös-tionen drivs nödvändig förutsättning för sänkaDet är attenupp.

starkaheten och det lägger bra grund för god lönsamhet i företagen,en en
offentliga ifinanser, stigande reallöner och goda anställningsvillkor öv-

utgångspunkterrigt. fyra för för-Utredningen vill inledningsvis redovisa
slagen.

Utredningens första utgångspunkt lönebildningen inte fungerarär att
högre ibra. Sedan 1970-talet har löneökningama varit väsentligtmitten av

Sverige slutits underi viktiga konkurrentländer. De löneavtal, harän som
nivå ändå1998, ligger nominell tidigare, torde inne-lägre änen men

i EU.bära löneökningama blir högre i Tyskland och andra länderänatt
i Sverige och väsentligtDetta arbetslösheten fortfarande högärtrots att

högre mål, ställtde statsmakterna harän som upp.
harUtredningens andra utgångspunkt för lönebildningenär att ramarna

betydelse för ekonomiska utvecklingen. Medden t.ex.avsesramarna
strukturen förhandlingsformer,arbetsmarknadens organisationer,

regelverkmedlingsfunktioner olikagraden samordning, ochav
inverkararbetsmarknaden. Lönebildningen emellertid inte det endaär som

Ävenpå betydelsehur väl samhällsekonomin fungerar. andra faktorer har
för såsom politiken,den ekonomiska utvecklingen, den ekonomiska
skatter, socialförsäkringar, arbetsmarknadspolitik m.m.

Utredningens tredje utgångspunkt avtal allmänt bättre änär äratt sett
legitimitet.lagstiftning. Avtalslösningar ofta stabilitet och Destörreger en

också gällerbättre betingelser,förutsättningar hänsyn till deatt tager som
inom olika bakgrund positivtdelar ekonomin. dennaDet är attmotav
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SAF, LO, TCO och SACO har inlett samtal möjligheterna till ökatom
samförstånd. Industriavtalet har varit tillgång åretsi avtalsrörelse ochen
utredningen har det förs diskussioner liknande påavtalnoterat att ävenom
andra områden.

Utredningens fjärde utgångspunkt det krävs brett blandär stödatt ett
arbetsmarknadens och i riksdagen för förändringar lagstiftningenparter av

detta område. regelverk,Ett stärker legitimi-parterna accepterar,som
och underlättar väl fungerande lönebildning. Ett brettteten stöd i riks-en

dagen ökar förutsättningarna för de för lönebildningen,att ramar som
statsmakterna beslutar inte kommer ändras med skiftande riks-attom,
dagsmajoriteter.

Tidpunkten för genomförande förändringar i för lönebild-av ramarna
ningen särskilt den tiden.är Det finns treåriganärmaste avtalgynnsam nu
på huvuddelen arbetsmarknaden, visserligen med möjlighet sägaattav upp
den delen avtalsperioden. institutionerDe och den ändradesenare av
lagstiftning, utredningen föreslår, bör finnas plats innan avtalensom
löper kan bli betydligt svårareDet samla brett förstödut. att ett att ge-
nomföra förändringar år avtalsperiodema går sittnärett tre motom par
slut och riksdagsval sig.nästa närmar

Förslagens inriktning

Utredningen lämnar förslag till förändringar för lönebild-av ramarna
ningen inom fem områden. Förslagen bildar helhet och skulle kunnaen
lägga grunden för väl fungerande lönebildning, skulle bidrakunnaen som
till god tillväxt, ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. För-en
slagen med inriktning på deär skulle kunnasammansatta att accepteras av

på arbetsmarknaden rimlig kompromiss fåoch brettparterna ettsom en
stöd i riksdagen.
1 Medlingsinstitut. Direktiven har utredningen i uppdrag lämnagett att
förslag till förstärkt medlingsinstitut, skall ökade möjligheterett som ges

främja de övergripande samhällsintressena i avtalsförhandlingarnaatt
mellan arbetsmarknadens Utredningen föreslår ochparter. att att ett nytt
starkare Medlingsinstitut bör bildas den januari årl bör2000. Detsenast
ha två uppgifter, medla och verka för väl fungerande löne-att att en
bildning. Medlingsinstitutet bör ledas ämbetsmannastyrelse på femav en

Det bör ha anställda medlare chef med titelnärtrepersoner. varav en
riksmedlare ytterligare tio anställda, de flesta med kompetens isamt ca
Samhällsekonomi, juridik och lönestatistik. Institutet bör vidare knyta till
sig expertråd i avtalsfrågor, Samhällsekonomi respektive lönestatistiktre
för samverkan med arbetsmarknadens Förslagen i detta avseendeärparter.
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delbetänkande Medlingsinstitututredningensi desamma istort sett som
164.och lönestatistik 1997:SOU

ökadeinstitutet skallDirektiven2 Utökade befogenheter. att gesanger
ibåde det gäller lönebildningenaktiv rollbefogenheter haoch nären mer

föreslårUtredningenavtalsförhandlingama.och i de enskilda attstort
få utökade befogenheter. Medlings-medlarnaMedlingsinstitutet och bör
löneförhandlingama, verka föriinstitutet tidigtbör kunna enagera

avtalsperioder och avtalsförhandlingartidsplaner,samordning samtav
tillsättaMedlingsinstitutet kunnapå konfliktåtgärder. Vidare börskjuta

tillkräva kommermedgivande,medlare även att parternautan parternas
alla medlingsinsatseröverläggningar och ärnärattparternauppmana
Även förlängningskiljeförfarande.uttömda lösa tvist avengenomen
fårbefogenheter Medlingsinstitutetföreslås. dessavarseltiden Genom en

nuvarande förlikningsmannaexpe-denbetydligt starkare ställning än
ditionen.

skall haMedlingsinstitutetdirektiven3 Stärkt normbildning. I attanges
tillgång utredningar och kompetenskvalificerade ekonomiskatill att

lönebildningen,statistik relevant försammanställa och tolka är samtsom
på arbetsmark-europeiskafölja utvecklingen deninstitutet skallävenatt

månadsvisa lönestatistikenförslår årligaden ochnaden. Utredningen att
Medlingsinsti-delbetänkandet.bör förbättras med förslagen ii enlighet

löneförhand-årlig löneutveckling,bör vidare utarbeta rapporttutet omen
Institutetarbetsmarknadslagstiftning i Sverige och i omvärlden.lingar och

samhällsekonomiskaårlig debör dessutom för rapportatt omensvara
utarbetas.avtalsförhandlingarnaförutsättningarna för

innehåller iinga uppdrag dennakonfliktregler. Direktiven4 Stramare
förslagbeakta och vidareutvecklafrihetdel, utredaren har attstormen

föreslår proportionali-från Utredningenarbetsmarknadens attparter. en
på arbets-balans mellanrimligaretetsregel införs, parternasom ger en

stridsåtgärder, kostarmöjligheten tillmarknaden begränsaatt somgenom
förorsakar kostnaderlite för den motpartenstoraparten,egna men som

stridsåtgärderföreslås förbudeteller tredje Vidare motatt motman.
föreslår inteåterinförs. utredningenDäremotoch familjeföretagenmans-

hellermåste genomföras före strejk och intemedlemsomröstningatt
förslag kom-sympatiåtgärder. Några utredningens övrigaförbud mot av

sympati-möjligheterna tillbegränsningar iinnebäraemellertid attmer
åtgärder.

utredningen skall redovisa de jäm-5 DirektivenJämställdhet. attanger
redovisarsina förslag. Utredningenställdhetspolitiska konsekvenserna av

jämställdheten. Denmedverka till förbättringfyra förslag, kan avensom
följaårliga vilket ökade möjligheterlönestatistiken bör förbättras, attger

tillförasDatabasen börkvinnor och LINDAlöneutvecklingen för män.
vadbedriva forskningmöjligheternalöneuppgifter för förbättra attatt om
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har betydelse för löneutvecklingen för kvinnor och Medlingsin-som
stitutet bör i årligaden löneutveckling ha särskiltrapporten ettom m.m.
kapitel löneutvecklingen jämställdhetsperspektiv. Slutligen börettom ur
Medlingsinstitutet ha juridisk kompetens jämställdhetsfrågor.om

Genom dessa förslag förbättras möjligheterna för under fred-parterna att
liga former komma fram till avtal, bidrar till god utveckling densom en av
svenska ekonomin.

Avtalsfrågor

Utredningen många frågor rörande för lönebildningenattanser ramarna
kan regleras avtal mellan arbetsmarknadens Ett exempelparter.genom

sådant avtal s.k.det Industriavtalet.ett är Utredningens förslag utfor-är
made så Industriavtalet och liknande avtal skyddas. Medlingsinstitutetatt
bör fåinte befogenhet tillsätta medlare och skjuta på konflikt på sådanaatt
områden. Medlingsinstitutet bör emellertid väl informerat utveck-vara om
lingen på dessa områdenäven och kunna bidra såvälmed förhand-
lingsledare och medlare stöd så önskar. Detannat parterna ärsom om
utredningens bedömning det, med de förslag häräven läggs fram,att som
kommer finnas goda skäl för träffa dennaatt avtalparterna att typ av om
förhandlingsordningar m.m.

Utredningen vill de redovisade konkretautöver förslagen tillovan
institutioner och ändrad lagstiftning peka på vissaäven möjligheter att
inom avtalsförhandlingarnas förbättra lönebildningen.ram

ÄvenFör det första gäller det ökad grad samordning.en av om
forskningen inte entydig det gäller konsekvensernaär när ökadav en
samordning, så det utredningens bedömningär fördelarna överväger,att

jämförnär med okoordinerade branschvisa förhandlingar. Dennaman
bedömning stöds den goda ekonomiska utvecklingen årunder iav senare
flera länder våri närhet Danmark, Finland, Norge, Irland och-
Nederländerna där har haft god tillväxt och påtagligt minskadman en en-
arbetslöshet.

Utredningen lägger förslag kunna fungera oberoendesom avses av om
väljer utveckla förhandlingssystemetparterna samordnad elleratt mot mer

lokal lönebildning, förordar samtidigt Medlingsinstitutet verkarattmen
för sådansamordning. En samordning kan emellertid åstadkom-ävenen

själva och förutsätter i och för sig varken medverkanparternamas av av
Medlingsinstitutet eller ändrad lagstiftning. Det avgörande i ställetär att

fördelarna med samordningparterna nackdelarna.övervägerattanser en
Exempel på samverkan, redan sker, samordningen inom industrinsärsom
område och samverkan förbunden inom åretsLO inför avtalsförhand-av
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lingar. påVidare sker olikasamordning nätverk löntagar-typergenom av
sidan och arbetsgivarsidan.

påFör det andra utredningen möjligheterna kombineravill peka att
på nivåsamverkan central för anpassningmed större utrymmeett av

lönesystemen de enskilda företagen och myndigheterna. exempelinom Ett
sådant det danska, lämnar för lokalvilketärett system stort utrymme

lönebildning. lönebildning, förenlig medDet lättare klaraär äratt en som
låg påinflation, huvudsakförhandlingarna löneökningar i skerom om
endast nivå.en

påFör det tredje utredningen möjligheterna till olika formervill peka av
resultatbaserade utformas exempelvis vinstan-lönesystem. De kan som
delssystem, pensionsfonder konjunkturutjäm-personaldelägande, eller
ningsfonder. Flera de forskare, utredningen har anlitat, har fram-av som
hållit fördelar fådenna och de har börjatmed lönesystemtyp att enav
ökad utbredning Storbritannien och Resultatbaseradei exempelvis USA.
lönesystem stimulera demokratiskatenderar höja produktiviteten,att mer
beslutssystem och det lättare rekrytera bra arbetskraft. De kangöra att
också utjämna kostnadsutvecklingen konjunkturen. finskaDetöver sys-

med uppbyggnad konjunkturfonder inför inträdet i EMU ärtemet ettav
på åtgärd uppnå sådanexempel för grad konjunkturellstörreatten en av

löneflexibilitet.

Trepartssamverkan

Utredningen det fördel statsmakterna ochstoratt ar-menar vore en om
betsmarknadens uppnå samförstånd bra förkunde vad ärparter om som
landet. lång påDen svenska modellen byggde under tid samverkannäraen

frågormellan intresseorganisationema, samtidigtochstaten omsom
förhållandeninbördes relativt liten utsträckning reglerades iiparternas

lag. Under 1970-talet skedde förskjutning bl.a. att statenen genom
ansåglagstiftade frågor, bordei vissa arbetsrättsliga arbetsgivarsidansom

innefattas i arbetet. 1980-talet valde dearbetsgivamas leda Underrätt att
privata arbetsgivarna på opinionsbildning och avvecklaatt satsa att enmer
del Genom denna utvecklingi de partsgemensammaengagemang organen.
har framgångs-den fonn samverkan, del tidigareav som var en av en
modell, förlorat i betydelse.

Utredningen föreslår rådregeringen inrättar för regelbundna över-att ett
läggningar åter samförståndmed arbetsmarknadens för stärkaparter att
och någoninte krävas särskild institutionell underbygg-Det tordesamsyn.
nad råd.för sådant Regeringskansliet och kanslier tordeett parternas
kunna regelbundnatillräckligt underlag för de överläggningama. Där-ge

bör expertrådde med för arbetsmarknadensemot representanter parter,
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vilka föreslårutredningen i detta betänkande, fåkunna roll i dettaen
sammanhang. lämpligEn form kunde de överlägg-regelbundnaattvara
ningarna förbereds för Regeringskansliet och Expert-representanterav
rådet för avtalsfrågor.

Erfarenheten från flera länder liknande fora för diskussion goda.ärav
De länder nämndes Danmark, Finland, Norge, Irland ochsom ovan -
Nederländerna har alla goda erfarenheter trepartssamverkan. Iav sam--
band med ekonomiska kriser har kunnat samla sig omkring effektivaman
åtgärdspaket. intensifieradesI Danmark samverkan i samband med de
svåra ekonomiska problemen i mitten 1980-talet. Ett exempelannatav
från Norge det s.k. solidaritetsaltemativet. Nederländernaär I sker sam-
verkan kontinuerliget i brett spektrum samhällsfrågor, och där harett av
samverkan formaliserats i med arbetsgrupper ochpartssarnmansatta organ
kansliresurser. I Irland har samarbetet utvecklats kring de inkomstpolitiska
uppgörelserna och i Finland sker samverkan inom för inkomstpo-ramen

Även Österrikelitiska överläggningar. har omfattande trepartssamver-en
kan med kammare, har till uppgift tillvarata arbetsgivares ochattsom
anställdas intressen det gäller de flesta samhällsfrågor. Alla dessanär
länder har årunder haft god ekonomisk utveckling.senare en

Utredningen vill till sist peka möjligheterna förbättra lönebild-att
ningen åtgärder på andra områden de utredningen specifikt harängenom
arbetat med. För det första skulle det värdefullt samförståndettvara om
kunde uppnås inom för de föreslagna trepartsöverläggningama,ramen
vilket innefattade inriktning låga nominella lönekostnadsökningaren
och låg inflation. skulle bidra bådeDet till företag och offentlig sektoratt
stärks och möjligheterna till ökade reallöner förbättras. Därigenomatt
stärks också möjligheterna till god tillväxt, ökad sysselsättning och min-
skad arbetslöshet.

För det andra finns möjligheter förbättra lönebildningenatt genom
åtgärder på politikområden.andra gällerDet bl.a. skatte-, utbildnings- och
arbetsmarknadspolitik. Utredningen vill påhär peka skatternas nivå,att
och särskilt marginalskattema, kan inverka på den strukturella arbetslös-
heten. Utbildning och kompetensutveckling kan minska problemen med
brist på vissa arbetskraft, vilken kan driva löneglidningen ochtyper av upp
hålla igen tillväxten. Utbildningsnivån för övrigt de faktorerär en somav

kraftigast utslag studieri förklaringsfaktorer.tillväxtens Arbets-ger av
marknadspolitiken och arbetslöshetsförsäkringen såsomkan deen av
forskare, utredningen har framhållitanlitat, har såutformas denattsom
står i bättre samklang med fungerandeväl lönebildning. inriktningEnen

arbetsmarknadspolitiken på förhindra flaskhalsar och marginalise-attav
ring arbetsmarknaden hög sökaktivitet och välstora samtav grupper en
avvägda ersättningsnivåer denna perspektiv värdefullt. Arbetslös-vore ur
hetsförsäkringen borde vidare denna synvinkel utformasur som en om-
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längdmed avgränsning ersättningsperiodensställningsförsäkring aven
frå-Samtidigt de nämndaoch ökad grad egenfinansiering. har hären av

får vid be-inkomstfördelning vilket inbetydelse för vägasgorna m.m.,
Även frågor bördömningen eventuella förändringar. denna typ avav

kunna trepartsöverläggningama.itas upp

Medlingsinstitutets organisation och7.2

resurser

denUtredningens förslag: medlingsinstitut bör inrättas 1Ett senastnytt
medjanuari tilldelas i enlighetbör organiseras och2000. Det resurser

förslaget delbetänkandet.i

Skäl förslagför utredningens

i november Medlingsin-Utredningen föreslog i delbetänkandet 1997 att
och medämbetsmannastyrelse med fem ledamöterstitutet bör ledas av en

chefoch institutetsinstitutets chef ordförande. Samtliga ledamötersom
få titelnborde Institutets chef bordeenligt förslaget regeringen.utses av

institutetsriksmedlare. Medlingsinstitutet borde enligt förslaget utöver
chef två anställda och dessutom knyta till sigha medlare externaen grupp

för-chef borde enligtmedlare. Mandatperioden för Medlingsinstitutets
myndighetschefer,för övrigaslaget följa principer tillämpassamma som

år.blivilket chefens förordnande normalt skulleinnebär förstaatt sex
Även förord-två få tidsbegränsadede anställda medlarna föreslogsandra

chef.förslag Medlingsinstitutetsnanden och regeringen efterutses av av
tio anställda,institutet dimensioneras för ytterligareDärutöver föreslogs

områdena Samhällsekonomi,sju med kompetens inomvarav personer
avtalstolk-lönestatistik ochlönebildning, avtalsförhandlingar, arbetsrätt,

borde haning administrativa uppgifter. Institutetförsamt tre personer
forsk-utrednings-, analys- ochmöjligheter expertis föranlitaatt extern

råd medningsuppdrag. Medlingsinstitutet föreslogs inrätta expertertre
områdena lönesta-från samhällsekonorni,arbetsmarknadens inomparter

tistik avtalsförhandlingar.och
Pådelbetänkandet.vidhåller presenterades iUtredningen de förslag som

utvecklanågra emellertid funnit anledningpunkter har utredningen att
resonemangen:

kritiserats iFörslaget anställa medlare Medlingsinstitutet hariatt tre
menade i sittnågra Förlikningsmannaexpeditionenremissyttrandena.av

flexibilitet det möjligtyttrande nuvarande sinmed gör attatt system stora
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rekrytera de för medlingsuppgifter vid varje tillfälle bäst lämpade perso-
med påavseende kunskaper, erfarenheter och personliga egenska-nerna

En grundförutsättning för kunna utföra uppdraget enligt expedi-per. att är
tionen medlaren/medlama har förtroende. frågaatt Närparternas upp-
kommer förordna medlare inhämtas därför regelmässigtattom parternas
synpunkter. Denna möjlighet för påverka valet medlare harparterna att av
alltid grundläggande i det svenska medlingsförfarandet.ansetts Det är
därför enligt expeditionen värde ha frihet i valetstort med-att storav av
lare och inte bunden vid fåtal. Erfarenheterna den nuvarandeettvara av
ordningen, grundar sig 90-årig tidsperiod, enligt förliknings-ärsom en
mannaexpeditionen mycket goda och utredningen har enligt expeditionen
inte redovisat några skäl till varför den skulle frångås.

De fackliga organisationerna ifrågasatte inte förslaget det skall finnasatt
medlare anställda i Medlingsinstitutet. LO kommenterade däremot de tre
anställda medlamas inbördes ställning och förordade de bordeatt vara
likställda och i vissa fall ha fatta beslut. Kommunalarbe-att gemensamma
tareförbundet och Handelsanställdas förbund framförde likartade syn-
punkter. De offentliganställdas förhandlingsråd OFR framhöll det äratt
viktigt myndigheten med väl utbildadeatt medlare,utrustas externa som

tillgång till myndighetens och förutsätts ha för-ges att parternaresurser,
slagsrätt vid val medlare inom det området.av egna

Bland arbetsgivarorganisationema framhöll endast Tidningsutgivama att
den nuvarande ordningen för medlare borde behållas. Kom-att utse
munförbundet möjligheten in medlare inte baraatt att ta externaangav
skulle gälla det arbetsbelastningnär är institutet och vidare anför-stor
des det viktigt har inflytandeäratt elleratt över vilkaparterna ett vem som
skall medla i tvisten. Arbetsgivaralliansen framhöll också det viktigtäratt

kunna påverka skallatt medla i tvist. Kooperationens För-vem som en
handlingsorganisation KFO och Arbetsgivarverket ifrågasatte detom
kommer finnas behov anställda medlare.att treav

Utredningen vidhåller förslaget i delbetänkandet Medlingsinstitutetatt
bör ha anställda medlare. Utredningens förslag tilltre uppgifter och befo-
genheter för Medlingsinstitutet förutsätter anställda medlare. Medlamas
arbetssätt föreslås förändras, vilket innebär de måste långkunna verkaatt
tid innan avtalen löper Förberedelsema inför avtalsrörelse, förut. t.ex.en

åstadkomma bättre samordningatt förhandlingarna, förutsätter attav
medlare kan samtala med månaderflera innan avtalen löperparterna ut.
Med hänsyn till det antalet avtalsornråden ochstora kommer detparter att
krävas personalresurserstörre tidigare,än med måttfulläven relativten
ambition det gäller hållanär kontakt med Vidare böratt Med-parterna.
lingsinstitutet kunna erbjuda bistånd medlare eller opartiskaparterna av
ordförande i enskilda förhandlingar i tidigt skede.ett
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konflikt, vilketutökade befogenheter vidfåföreslås medlarnaDessutom
tidi-inte varit nödvändigharorganisatorisk stabilitet,förutsätter somen

rådgivandeförebyggande ochfåmedlarna börFörslagen att mergare.
kontaktockså anställda medlaredet finnsuppgifter förutsätter taattatt

Även förMedlingsinstitutet,uppgifter förmed. övriga att svarasom
Sverigeutvecklingen isamhällsekonomiskadenlönestatistik följaoch att

i verksam-och kontinuitetformfastareoch omvärlden, kräver störreen
heten.

med statligaandra ländermedlare imed anställdavidare vanligtDet är
grannlän-de nordiskabra iAnställda medlare fungerarmedlingsinstitut.
Danmarkheltidsanställda medlare. Idetdema. Finland finnsI Norge och

kombi-året däravgränsad period ochunder välsker avtalsrörelsema aven
anglo-arbetsuppgifter. I fleraandramedlare medanställningenneras som

medlingsin-finnsoch USAIrlandsaxiska Storbritannien,länder stora--
organisationer harDessamånga anställda medlare.stitut med ett annor-

rådgi-ochförebyggandearbetarlunda nordiska. Dearbetssätt deän mer
arbets-länder har andradessaberorvande i konfliktlösning. Det att

till deli dessa länderockså på lönebildningenrättsliga storattsystem, men
nivå.sker lokal

från anställatill börjanalternativemellertidUtredningen framför attsom
skerMedlingsinstitutet i denna deluppbyggnadenmedlare steg-tre att av

riksmedlarentillräckligt medeventuelltdetvis. Inledningsvis kan vara
Medlingsin-osäkerhetsfaktorer,finns fleramedlare. Detanställd somsom

frågastatliga Enmedlare.gäller behovetstitutet bör beakta, detnär av
område kommersåsom på industrinsgäller fler attparter egnaenas omom

kommerdessakonfliktlösning ochordningar för göra parternaattattom
fråga ifrån Medlingsinstitutet. En äranlita medlareinte behöver annan

Medlingsinstitutetviljakommerhur utsträckning att attparternastor
få fleroklart vi kommervidareförhandlingsledare. Deterbjuder är attom
mångahurpå arbetsmarknadensvårlösta intressetvistereller färre samt
pågårflera medlingartill följdbehövasmedlare kommer attatt avsom

ochså taktoch i fall i vilkenfrågaparallellt. Ytterligare är om,en
kommalokal, vilket skulle kunnablirlönebildningenutsträckning, attmer

Medlingsinstitutet.ifrånkräva insatserstörre
på arbetsmark-viktigtvidare detUtredningen är att parternaattmenar

förordnaspåsynpunkter vilkanaden har möjlighet att personer somge
Dessasärskilda uppdrag.och medlare förmedlarefast anställdasom

också viktigtformaliseras. Detemellertid inteprocedurer behöver är att
begrän-på medlaretillgången kompetentabeaktarMedlingsinstitutet äratt

avtalaroch fleravtalsområden ökafortsättersad. Om antalet att parter om
efterfrågan medlarekompetentakonfliktlösning, kanförsystemegna

såsominteutredningenutbudet. Däremotkomma överstiga att,att anser
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föreslagits LO, de medlarna bör ha och likställda.tre statusav samma vara
Det kan skapa otydlig ledning institutet.en av

Förslaget expertrådinrätta har kritiserats några remissinstan-att tre av
SAF avvisar förslaget tillsätta expertråd och denser. att tre attmenar

expertkunskap råden skulle kunna bidra med redan finns tillgåsom att
bl.a. Lönestatistiknämnden SCB, Konjunkturinstitutet och direkt-genom

kontakter med VI inte heller expertråden behöver inrät-parterna. attanser
Landstingsförbundet uttalar tveksamhettas. till värdet expertråden.av

Facken inom industrin det olämpligt inrätta råd föratt att ettanser vore
Samhällsekonomi. Ett arbete i vissa frågordessa kanpartsgemensamt av
enligt Facken inom industrin ha värde, det förutsätter detett ärattmen

fristående från statsmakterna,parterna definierar uppdra-gemensamt, som
utför arbetet ståroch för resultatet.get,

Kommunförbundet dock förtjänster med förslagen och har inget attser
invända expertråden inrättas. framhållerLO expertråden börmot att att

rådgivande och inte ha till uppgift fatta för myndigheten bindandevara att
beslut. Råden bör starkt partsanknutna för dem legitimitet iattvara ge
lönebildningen. Uppgiften tolka och utvärdera viktiga avtal bör enligtatt
LO ligga på rådet avtalsfrågorför och inte i rådetförslaget försom
lönestatistik. Expertrådet för Samhällsekonomi kan emellertid enligt LO
knytas till Konjunkturinstitutet.

Utredningen vidhåller förslaget Medlingsinstitutet bör inrättaatt tre
expertråd inom områdena Samhällsekonomi, lönestatistik och avtalsför-
handlingar. Expertråden har betydelse för Medlingsinstitutet skallstor att
bli framgångsrikt. Utredningen utvecklar nedan ytterligare tvåmotiven för

råden.av
Syftet med inrätta expertråd för samhällsekonomi skulle enligtatt ett

förslaget institutet skulle kunna tillgodogöra sigattvara parternas expert-
kompetens. Expertrådet skulle kunna tillfrågas institutet ochav av en-
skilda medlare frågor inom sitt kompetensornråde. Expertrådet förom
Samhällsekonomi föreslogs komma bestå tio chefsekonomer,att av ca som

arbetsmarknadens och hämtas frånbåderepresenterar parter, cent-som
ralorganisationer och förbund.

Utredningen bedömer det finns behov omsorgsfullt kartlägg-att ettav
nings- och analysarbete för främja väl fungerande lönebildning ochatt en
underlätta avtalsförhandlingar och medling. Utredningen har konstaterat

samhällsekonomiska frågor fåtthar betydelseatt förstörre medlingsarbetet
under 1990-talet. harDet sedan Rehnbergkommissionen 1990-1992 blivit
vanligt medlare, påarbetar uppdrag förlikningsmannaexpedi-att som av
tionen, lägger samhällsekonomiska överväganden till grund för sina för-

Ävenslag till avtal. de opartiska ordförandena inom industrins område har
fört in samhällsekonomiska aspekter åretsi avtalsförhandlingar.
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andraierfarenheterpositivaharfunnitvidareharUtredningen att man
lönebildningenförimellanskapasöka parternaländer att samsynav

Danmark,exempelvisgällerfrågor. Detsamhällsekonomiskacentrala
deÖsterrike. analyserSamverkanochNederländernaIrland, avNorge, om

sarnförståndsandanförbättrattycks hafrågornasamhällsekonomiska
länder.i dessamellan parterna

skallMedlingsinstitutetinvändningenviktigaste attprincipiellt motDen
rådsamhällsekonomiskt är attochsamhällsekonomisk kompetens ettha

deOmöverväganden.samhällsekonomiskaochpå medlingskiljabörman
bliMedlingsinstitutetså riskerar attmedlingsarbetetfår tyngd istorsenare

kritikerna.inkomstpolitik,statligmyndighet för menaren
godhabörmedlarnaochMedlingsinstitutetslutsatsUtredningens är att
bördetsamtidigtanalysersamhällsekonomiskatillgång tilloch somnära

bedöm-samhällsekonomiskaochmedlingrågång mellanklarfinnas en
utred-förinomdettatillgodosemöjligtningar. börDet ramarnaattvara

förstadetförförutsätter attdetMendelbetänkandet.iförslagningens
oberoendepraktikenockså i ärformelltbarainteMedlingsinstitutet utan

detförförutsätterbedömningar. Detsamhällsekonomiskaregeringensav
samhällsekonomisktbeställare mate-fungerarmedlarnaandra avatt som

fårrådetsamhällsekonomiskadettredjedetför enförutsätterrial. Det att
kanvilketMedlingsinstitutet,tillförhållandeiställningsjälvständig

Medlingsinsti-författabefogenheterrådet inte attuppnås att gesgenom
tillförslagutformningenvidskallmedlare ettEnbindande beslut. avtutet

bedömningar,utlåtanden ochexpertrådetsbunden menavtal inte avvara
haochunderlagetsamhällsekonomiskatillgång till detbör hamedlaren

frågorfå belysta.expertrådet förkonsulteramöjlighet attatt
beställerMedlingsinstitutetsåtilldetOrganisatoriskt bör sam-att
kaninstitut. Detnågot t.ex. varahällsekonomiska externtrapporter av

råd.ekonomiskaIndustrinsellerrådetEkonomiskaKonjunkturinstitutet,
utländ-tillvända sigMedlingsinstitutetmöjligt för attocksåbörDet vara

uppgifttillhabörMedlingsinstitutet attvidEkonomemaska institut.
från med-synpunkterefterbeställningarutformningenmedverka vid av

förmöjligtbörSamhällsekonomi. Det ävenförexpertrådetochlarna vara
samhälls-beställaMedlingsinstitutetavtalsfrågor be attexpertrådet för att

avtalsförhandlingama.förbetydelsehakananalyser,ekonomiska som
medlarnaregelbundetuppgifttillbör ha enMedlingsinstitutet att ge

detUtredningenläget. attsamhällsekonomiskaöversikt det menarav
frågorstrukturellainformationmedlarnaockså angelägetär omatt ges

arbets-sysselsättning,roll förlönebildningensochlönebildningenkring
sökasammanhang äveni dettabörMedlingsinstitutettillväxtlöshet, m.m.

kommandeeventuellaråd ochekonomiskaIndustrinsmedsamarbete
avtalsornråden.andrarådmotsvarande
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Medlingsinstitutets arbete med de samhällsekonomiska frågorna bör
emellertid inte enbart rikta sig till de medlarna. ocksåDet finnsegna
anledning möjlighet delatt parterna motsvarande samhällseko-att tage av
nomiskt underlag. De analyser utarbetas bör publiceras och finnas lättsom
tillgängliga för intresserad allmänhet. Vidare bör medlare ochen parter,
opartiska ordförande, verksammaär inom avtalsområden kol-medsom
lektivavtal andra former konfliktlösning, bjudas in delta i över-om av att
läggningar samhällsekonomiska frågor. Det kan värdefulltom t.ex. attvara
Medlingsinstitutet för samtal samhällsekonomiska frågor medom parter
och opartiska ordförande inom industrin.

En invändning Medlingsinstitutet uppgifter påmot detatt samhälls-ge
ekonomiska området har varit dessa uppgifter redan sköts andraatt av
myndigheter, Konjunkturinstitutet. Dett.ex. emellertid någotintegörs av
statligt ingående analyser lönebildningen i Sverige och omvärl-organ av
den det slag motiverat i dettaär sammanhang. Därför behöverav som
Medlingsinstitutet bygga verksamhet detta slag. Den kompetensupp en av

finns utanför Medlingsinstitutet bör tillvara riktadesom tas genom upp-
drag. Om skulle välja inte lägga för arbetsuppgifternaatt ansvaretman
Medlingsinstitutet på någon statlig myndighet, ändåutan skulle detannan
fordra utökade resurser.

Det heller inte komplikationerär förläggautan det samhällsekono-att
miska rådet till Konjunkturinstitutet. Det skulle visserligen öka närheten
mellan och de ekonomer, torde kommaparterna del degöraattsom en av
ekonomiska analyserna. Samtidigt emellertid utredningen analy-attmenar

lönebildningen skulle vinna det samhällsekonomiska rådetserna om om
inte bara knutet tillär ekonomiskt institut analyser kanett ävenutan att
beställas från andra ekonomiska institut i Sverige och utomlands. En risk
med knyta det samhällsekonomiska rådet tillatt Konjunkturinstitutet är
vidare det kan försvåra Konjunkturinstitutetsatt andra arbetsuppgifter,

utarbeta det.ex. rörande bl.a.att löneutvecklingen, institu-prognoser som
regeringen.gör Enligt utredningenstet bedömning innebär detta sam-

fördelarna med knytamantaget detatt samhällsekonomiska rådet tillatt
Medlingsinstitutet överväger.

Expertrådet för avtalsfrågor föreslogs fungera forum för lö-ettsom
pande dialog mellan Medlingsinstitutet och arbetsmarknadens parter
angående utvecklingen på arbetsmarknaden. Enligt förslaget rådetsbör
sammansättning bestå tjugotal förhandlingsansvariga hos deett avtals-av
slutande och medverka till Medlingsinstitutetparterna har god känne-att
dom utvecklingstendenser arbetsmarknaden. Medlingsinstitutet bor-om
de enligt förslaget söka bedöma konfliktrisken inom olika delar arbets-av
marknaden för på tidigt stadium kunna erbjudaatt biståndett iparterna
förhandlingar och därmed minska risken för konflikter.öppna Det
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uppgifterna kunskapföreslogs skulle ingå spridaockså det i attatt om
mellan arbetsmarknadensgoda på för samverkanexempel former parter.

förslaget inrättainte kommenteratFlertalet remissinstanser har ettattom
avtalsfrågor. industrin det kanexpertråd Facken inomför att varaanger

till Med-expertråd för avtalsförhandlingarändamålsenligt knytaatt ett
framgår allanegativa tilllingsinstitutet. SAF och VI är treovansom

Expertrådet avtalsfrågorförexpertråd. föreslagitföreslagna LO har att
viktiga med betydelseutvärdera avtaluppgift tolka ochbör ha iäven att

förslag i del-enligt utredningensför arbetsmarknaden, vilketden övriga
Utredningenexpertrådet för lönestatistik.betänkandet liggaskulle

frågor utvärderaexpertråden tolka ochbör behandlabåda attatt ommenar
skiljaArbetssättetutifrån frågeställningar. kommeravtal, skilda attmen

råden fåpå olikaexpertråden, beroende förväntassig främstmellan att
sammansättning.

avtalsfrågor utredningens meningExpertrådet bör enligtför ettvara
utvecklingen de delarföljaforum Medlingsinstitutetför ävenatt av

avtal förhandlingsordningarträffatarbetsmarknaden, hardär parterna om
expertrådet avtalsfrågor Medlingsinsti-för böroch konfliktlösning. Med

och sonderainför avtalsrörelseförutsättningarnakunna diskuteratutet en
någon avtalsförhandling-samordningformkanparterna avom enas om av

arna.
skall ha huvuduppgifter, denMedlingsinstitutet tvåFörslaget attatt ena

harväl fungerande lönebildning,verka förmedla och den andra att en
går deandra arbetsuppgiftenkritiserats remissvar. Deni flera utöver

Utredningenförlikningsmannaexpeditionen har idag.uppgifter, menarsom
uppgifter,skallMedlingsinstitutet hadirektiven innebär störreatt att

förlikningsmannaexpedi-nuvarandebefogenheter denoch änresurser
välförförbättra förutsättningarnationen syftet skalloch attatt envara

fungerande lönebildning,
skalldelbetänkandet institutet inteiUtredningen konstaterar ettatt vara

sådana farhågor framförts iinkomstpolitik. det harför Trotsstatligorgan
syftet medsöka preciserafinns därför anledningremissyttrandena. Det att

lönebild-för väl fungerandeandra uppgift verkaMedlingsinstitutets att en
övergripandeMedlingsinstitutet främja dening. direktiven skallEnligt

såtolkasbör enligt utredningensamhällsintressena i förhandlingarna. Det
lönebildning,fungerandeverka för välMedlingsinstitutet skallatt en

samhällsekono-så underlättar fördet parterna att taattattgenom agera
på stadiuminstitutet tidigtsärskiltmiska hänsyn. bör skeDet att ettgenom

förhandlingar,inför kommandeoch yrkandeninformerar tidsplanersig om
samordnadeförhandlingartidsplaner respektiveverkar för samordnade för

samhällsekonomiskadeavtalsperioder överlägger med parternasamt om
innebördparagraf med dennaförutsättningarna för förhandlingarna. En

föras Medlingsinstitutets instruktion.bör in i
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I delbetänkandet lämnade utredningen förslag till instruktion förett
Medlingsinstitutet. Eftersom institutets uppgifter och befogenheter ut-
vecklas i föreliggande betänkande behöver det tidigare förslaget till in-
struktion kompletteras i andra avseendenäven det uppgiftenän rör attsom
verka för väl fungerande lönebildning. Ett förslag till instruktionnytten
ingår således bland författningsförslagen. I instruktionen insti-attanges

aktivt skall medverka tilltutet lösa arbetstvister och medverka tillatt att
avstår från använda stridsåtgärder.parterna Det skall Med-att vara

lingsinstitutets uppgift säkerställa tillgången på kompetenta medlare,att
skiljemän och andra utomstående kan medverka till lösningpersoner som

intressetvister. Instruktionen också institutet skall ha godav attanger en
överblick förhållanden påöver arbetsmarknaden, sammanställa och tolka
statistik, sammanställa och analysera träffade kollektivavtal, följa förhål-
landena på arbetsmarknaden i Sverige och i omvärlden, särskilt i Europa,
och ha erforderlig kompetens i jämställdhetsfrågor. Vidare attanges
institutet årligen skall vissa Därutöver ingår bestäm-presentera rapporter.
melser myndighetensrör styrelse, ledning, expertråd skiljenämnd,ochsom

verksförordningens tillämpning. Slutligensamt beslut frågoriattanges
medling mellanrör arbetsmarknadens fårinte överklagas.som parter

Medlingsinstitutet bör inrättas den I januari år 2000. Detsenast är
enligt utredningens bedömning lämpligt inrätta myndigheten i god tidatt
före avtalsrörelse.nästa Huvuddelen gåravtalen i årbörjan 2001,utav av

det finns dock möjlighet vissasäga avtal redan årundermen atten upp
1999. Samtidigt det viktigt tillräckligtär med tid föratt avsätts
remissbehandling och behandling i riksdagen, så beslutet blir väl för-att
ankrat och har förutsättningar bestå under flera mandatperiodenatt

Utredningen har inte ingårdet i uppdraget ställning tillansett att att ta
frågor stridsåtgärder och samhällsfarlighetrör eller har sambandsom som
med beredskapsfrågor.

7.3 Agera tidigt

Utredningens förslag: Medlingsinstitutet bör ha:
befogenhet på tidigt stadium kalla till överläggningaratt ett bl.a.parter-
för informera sig tidsplaner och yrkanden införatt kommande för-om
handlingar,
till uppgift på tidigt stadium körschemaöverväga föratt ett förhand--
lingar och samordning avtalsperioder,av
till uppgift samråda med de samhällsekonomiskaatt parterna om-
förutsättningarna för förhandlingarna samt
till uppgift erbjuda så önskar medlare,att förhandlingsle-parter som-
dare eller expertmedverkan.annan



265överväganden och förslagUtredningens1998:141SOU

förslagSkäl för utredningens

roll ochmedlarensförslaglämnautredarenEnligt direktiven bör om
på handinteavtalsområden, därdebefogenheter inom parterna egen

direktivenVidare iförhandlingsformer.förmår ändrade attangesenas om
avtalså kanförhandlingarnagenomfördet angeläget att nyttär att parterna

Medlingsinsti-främja detta börhar löpt Förträffas det gamlainnan attut.
samråd säker-medibefogenhetdirektivenenligt parterna,att,tutet ges

och tviste-förhandlingordning förtidsplaneringsådanställa samtatt en
Med-tidsplan kanEnstånd mellan ävenlösning kommer till parterna. ge

tviste-principiellaidentifieragod tidimöjligheterlingsinstitutet större att
Industriavtalet,sammanhangeti detfrågor intresse ärmellan Avparterna.

sådana tidsplaner.fastställtdär harparterna
dennaberörsynpunkter,framförtarbetsmarknaden harParterna som

tid föregodförlikningsmannen iföreslagitfråga. LOExempelvis har att
aktivi-ochtids-skallsamråd med upprättaavtalsrörelse i parterna enen

vilkadå kartläggaoch särskiltavtalsrörelsen,kommandetetsplan för den
redan kanavtal,i gällandepå förändringarproblem och krav parternasom

såbör koncentrerasavtalsförhandlingamaframförtSAF har ettattse.
rutiner börochFörhandlingsmetoderfrågor möjligt.begränsat antal som

bestäm-avtalsperiodenundersådärför utformas gemensamtparternaatt
ochförhandlingar,kommandeiskall prioriterastvistefrågor,de sommer

förberedda.dessa blir välatt
följaförlikningsmannaexpeditionenskall46 igällande § MBLEnligt nu

fått kännedomharexpeditionenOmpå arbetsmarknaden.utvecklingen om
stridsåtgärd, skall denmedförthareller redanhotar utsearbetstvist, som

kanmedverkan förlikningsmani tvisten,medlaförlikningsman näratt av
istöddet intefinnsdenna. Däremotlösningfrämjaägnad att avenanses

skulleaktivtförlikningsmannaexpeditionen sättMBL för ettatt mer
imedverkaellerunderlättaförstadiumverka på tidigtkunna attett

ordförandena inomopartiskadepå detavtalsförhandlingarna sätt, som
avtalsförhandlingar.årsområde gjort i 1998industrins har

Medlingsinstitutetskäl fördet finnsUtredningen attatt ageramenar
förlikningsmannaexpedi-inomliggervadpå flertidigare och änsätt som

kanflera syften. Dettjänarförebyggande arbetetuppgifter.tionens Det
kommandeutfall i denochförväntningartill skapabidra att samsyn om
målensamhällsekonomiskadeförenliga medavtalsrörelsen, är omsom

ocksåkanarbetslöshet. Detfallandesysselsättningökad tillväxt och samt
förhandlingarna,förfastställer tidsplanerbidra till gagnarparterna somatt

tidigtMedlingsinstitutetkanSlutligen tarimligt utfall. attett genom
besvärligaavtalsområde bidra till lösainomkontakt med attettparter

ellermedlareförhandlingsledare,erbjudatvistefrågor, attt.ex. genom
expertmedverkan.annan
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Möjligheten för Medlingsinstitutet tidigt kan haatt positivagera en
effekt på lönebildningen. Det bra för arbetsfredenär förhandlingarnaom
förs under fredsplikt. Det kan dock svårt för handparterna attvara egen
skapa tillräckligt tryck i förhandlingarna, det långnär tid kvarär till dess

det går kraft bakomatt sätta yrkandenaatt varsla stridsåt-attgenom om
gärder. Här kan Medlingsinstitutet hjälpa till få igång förhandlingarnaatt

fråga efter tidsplaner ochatt yrkanden. Genomgenom tids-parternas att
planer och yrkanden läggs bordet minskar osäkerheten förhandling-i

vilket också underlättar för komma framarna, till avtal. För-parterna att
slaget har också fått stöd flera de forskare utredningen harav av som
anlitat, bedömningamaäven hur effekt det kan varierar.storom av ge

Statsvetaren Nils Elvander medlarna bör befogenhetatt ianser attges
samråd med säkerställa sådan tidsplaneringparterna ordningatt en samt
för förhandlingar och tvistelösning kommer till stånd i samarbete mellan

främjarparterna, avtal träffas innan de gamla har gåttattsom nya ut.
Industriavtalets opartiske ordförande enligt Elvanderär den viktigaste
innovationen bland arbetsmarknadspartemas initiativ till förbättringar.
Den opartiske ordföranden kan träda in på tidigt stadium och aktivtett
verka för fredlig uppgörelse. Industriavtalets har, enligten parter
Elvander, vidareutvecklat den informella förstärkning förlikningsman-av
nainstitutet, har skett under år. Lagen bör allmäntsom senare genom
hållna formuleringar erbjuda sådana lösningar, skall dispositiva isom vara
förhållande till kollektivavtalslösningar.

Utredningen föreslår Medlingsinstitutet bör ha flera befogenheteratt och
uppgifter tidigt. Medlingsinstitutetatt bör ha befogenhet påagera att ett
tidigt stadium kalla till överläggningar bl.a. för informeraparter sigatt om
tidsplaner inför kommande förhandlingar och vilka yrkanden har ellersom
kommer till uppgift påatt tidigtpresenteras, stadiumatt ett överväga
körschema för förhandlingar och samordning avtalsperioder, till uppgiftav

samråda medatt de samhällsekonomiska förutsättningarnaparterna förom
förhandlingarna baserade löneutveckling ochrapporter om m.m. sam-
hällsekonomi till uppgift erbjuda såsamt önskar förhand-att parter som
lingsledare, medlare eller expertmedverkan.annan

Det första förslaget syftar bl.a. till stimulera komma iatt parterna att
gång med sina förhandlingar såi god tid avtal kan träffas innan deatt nya
gamla har löpt Förslaget också Medlingsinstitutetgör fårut. godatt över-
blick förberedelser inför avtalsförhandlingama,parternas vilket under-av
lättar Medlingsinstitutets fortsatta agerande. Genom Medlingsinstitutetatt
föreslås få befogenhet kalla hela arbetsmarknaden,att parter även
sådana har kollektivavtal förhandlingsordning, fårsom Med-om annan
lingsinstitutet förstärkt ställning.en

Befogenheten kalla till överläggningar böratt parterna emellertid tilläm-
med urskiljning. Alla avtalsområden behöver intepas täckas och ibland
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respekteraocksåinformera viktigtsig. Detfinns det bättre är attsätt att
inför och istadierolikainformeravad sig kunnaparterna omanser

förhandlingarna.
förverkaskall kunnatill MedlingsinstitutetsyftarDet andra förslaget ett

avtalsperiodernasamordningförhandlingarna ochkörschema för omaven
avsnittiförslag utvecklaslämpligt.så och Dettabedöms möjligt närmare

tillkallabefogenhetentidsplaner. Genom7.4 Samordning parternaattav
Med-förförutsättningartidigt stadiumöverläggningar öppnasett

på-sökabedöma behovetfå information förlingsinstitutet attattatt av
respektivekörschemaverka komma överens attettparterna att sam-om

höratillfälle för institutetdetVidareordna avtalsperiodema. att omges
stånd.tillsamordning kommerintresseradeärparterna attav en

samhällseko-desyftar till skapatredje förslagetDet att en samsyn om
dessaförunderlagför förhandlingarna. Ettförutsättningarnanomiska

samhällseko-löneutveckling ochdiskussioner deär rapporter m.m.om
utvecklas iårligen, vilketföreslår skall publicerasnomi utredningensom

samhällsekonorni.löneutveckling ochavsnitt 7.12 Rapporter m.m.om
beslutsunderlag,påverka detMedlingsinstitutettidigt kanGenom att agera

kommandeyrkanden igrund förligga tillkommer parternasatt ensom
utvecklingensamhällsekonomiskaFörväntningar denavtalsrörelse. om

iyrkanden. Enfastställer sinarollspelar väsentlig när parterna samsynen
frågor förhandlingarna.dessa underlättar

fåskallMedlingsinstitutettillsyftarDet fjärde förslaget att meren
så önskarerbjudastödjande Genomroll.förebyggande och parteratt som

Medlingsin-kanexpertmedverkanellermedlare, förhandlingsledare annan
MedlingsinstitutetDärmed kanbistå i förhandlingsarbetet.stitutet parterna

innangod tidförhandlingarna iintensifieraockså stimulera attparterna
för konflikter. Deminskar riskenavtalen vilketlöper ut, personer som

altema-ha god kunskapförfogande börtillMedlingsinstitutet ställer om
hittaidéer tillmed konstruktivabidraoch kunnativa avtalslösningar att

problem.lösningar på parternas
skallframgår Medlingsinstitutetså det ävenMBL bör ändras attatt

syfte,uppgifter i dettalönebildning. Defungerandeverka för väl somen
iinstruktion, inteMedlingsinstitutetsföras in iemellertidbörnämns ovan,

framgårså detföreslås ändras§ MBLsjälva Vidare 47lagtexten. attattatt
siginformeraöverläggningar förkalla tillMedlingsinstitutet kan attparter

Medlingsinsti-avtalsförhandlingar, ochpågåendekommande eller attom
förhandlingsledareställafrån kanberördaefter samtycke partertutet en

Medlingsin-flera medlare.ellerellertill förfogande utseparternas en
respekterarintevitesföreläggastitutet bör ha möjlighet partatt enen som

information devilkenvälja ärsjälva kunnakallelse. bör dockParterna
beredda lämna.att
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Behovet finna former för avtal slutsatt innan gårde gamlaattav utnya
har uppmärksammats tidigare utredningar. Löneförhandlingsutred-av
ningen lade i sitt betänkande SOU 1991:13 fram förslag ändringar iom
MBL, vilka bl.a. innebar riksmedlare skulle inrättas.att Ett deen av pro-
blem löneförhandlingsutredningen övervägde hur skullesom var man
utforma förhandlingsregler för i utsträckning skullestörreatt parterna
kunna träffa avtal i anslutning till de gamla löpte Frågan fickattnya ut.
dock inte någon lösning i utredningen.

Förhållandena i andra länder väldigt olika I Danmarkut.ser svarar
för samverkan. Det skerparterna huvudorganisationema it.ex. attgenom

den privata sektorn överenskommer riktlinjer för förhandlingarna, s.k.om
körplaner. Inom den privata sektorn förhandlingarnahar på Verkstadsindu-
strins område betydelse för löneutvecklingen. Genomstor principen om
sammanläggning förhindras mindre organisationer kan använda kon-att
fliktvapnet för på hand driva igenom väsentligtatt bättre villkor änegen
övriga parter.

Vissa länder har medlingsinstitut,stora del sinägnar tidstorsom en av
förebyggande åtgärder. Exempel på sådana länder Storbritannien,är

Irland och USA. En viktig uppgift i dessa länder utveckla formerär föratt
konfliktlösning på de enskilda arbetsplatserna. I Nederländerna och
Österrike sker samverkan inför förhandlingarna i samband med treparts-
samverkan. I Finland förekommer relativt ofta samverkan inom förramen
inkomstpolitiska uppgörelser.

Närmare förslagets utformningom

I de uppgifter berör normbildning och samordning förhandlingarnasom av
bör, enligt utredningen, expertråden involveras. Expertrådet för lönesta-
tistik bör ha till uppgift bedöma utfallet föregående avtalsrörelse.att av
Expertrådet för Samhällsekonomi bör ha till uppgift diskutera deatt sam-
hällsekonomiska Medlingsinstitutet beställerrapporter, utomstå-som av
ende institut. Expertrådet för avtalsförhandlingar bör ha till uppgift att
utvärdera föregående avtalsrörelse och diskutera vilka slutsatser, börsom
dras för de kommande förhandlingarna bakgrund bedömningarmot av av
utvecklingen samhällsekonomin, utvecklingen på arbetsmarknaden iav
Sverige och omvärlden och kan betydelse för förhand-annat, som vara av
lingarna. Vidare bör expertrådet för avtalsförhandlingar diskutera kör-
planer för de kommande förhandlingarna. De tidpunkter, isom anges
Industriavtalet, kan lämpliga riktmärken för Medlingsinstitutet. Enligtvara
Industriavtalet skall förhandlingarna inledas månader före utlöpnings-tre
dagen framställer sina krav. månadatt Enparterna före utlöpnings-genom
dagen skall biträdas opartisk ordförande,parterna av en egetsom
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inombedömningoch efterförhandlingarnainträda iinitiativ skall egen
slutförabehövs föråtgärderdevidtaförhandlingsavtalets attsomram

tid.förhandlingarna i rätt
inomsamtal medinledertidigtMedlingsinstitutet ettGenom parternaatt

löpt Detgamla harinnan deträffasavtalavtalsområde, främjas ut.att nya
Medlingsinstitutetförhandlingarnaiockså kvalitetenkan höja attgenom

ochyrkandenefterhörapå kommertidigt stadium parternas resoneraattett
yrkandena. Ibehandlagår förtilllämpligen vägamed hur attparterna man

tillframkommamed föresatsenändå lyckas ettintedet fall attparterna
bättremedlarnastridsåtgärder, kommervarsel attavtal varanytt utan om

avtalsförslag.väl utformatförberedd lägga ettatt
Med-mindrefrån riskeninte bortsesDet kan tarparternaatt ansvar om

därför viktigtstadium. Detpå tidigtgår är parternain attlingsinstitutet ett
frånfrån medverkanavståsamtalinledandeefterhar möjlighet ettatt

institutet.ordnasaktiviteterfrån delta iochMedlingsinstitutet att avsom
kollek-enligtfinnsordningar,derespekteraMedlingsinstitutet bör som

förhandlingar.dessakan störaintetivavtal, och sätt,ett somagera
förhandlingsledare tillmedlare ellerinte kunnabörMedlingsinstitutet utse

motsvarandekollektivavtalavtalsornråden, där det finns ettparter om
obligatoriskt, eftersomdockbörsamtaletinledandeförfarande. Det vara

förhandlingarnaöverblickharMedlingsinstitutet överviktigtdet är att en
på arbetsmarknaden.hela

ellerriksmedlarenbörmedkontakternaDe inledande tasparterna av
sonderandeförstaEfter dennaanställda medlarna.någon andradeav

någon delför-iförhandlingen elleribiträdebekontakt kan parterna om
ellerförhandlingsledaremedlare,skekanhandling. Biträdet enav en

förhandlingsledareMed parternasomavses en person,expert. enannan
samförstånd skalliförförhandlingarna,i ledauppdrag parternaattattger

Medförhandlingarna.aktuella ifrågor,påsöka lösningar är ensom
överbryggasökatill uppgiftharfrämstmedlare attperson, somavses en

överenskommelsefåunderlättaförmellanmotsättningar attattparterna en
förslås fåmedlarebefogenheterstridsåtgärder. Deståndtill utan som

intetillkommeri MBLändringenligt förslagparternagentemot om
medlareställanekahaskall vidareInstitutet rättförhandlingsledare. att att

det ärinteförfogande,tillförhandlingsledare atteller ansermanom
meningsfullt.

opartiskförhandlingsledaremedbiståMöjligheten parterna somatt en
MBLföregälldelagstiftningdentidigare. Ifunnitsordförande har som

förlikningsmannaexpeditionenförmöjlighet attbestämmelsefanns omen
ord-såsom opartisklämpligframställning attutseparterna personav

lämnaskanmedverkan intedå förlikningsmansförhandlingarledaförande
hademöjligheten intedenpåkallas. Eftersom utnytt-böraeller inteanses
tillgodosågsordförandeopartiskabehovpå och eftersomjats länge av
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sådan kallades inatt och bekostadesgenom ansågen parterna,av
Arbetsrättskommittén, utarbetade förslag till MBL, den bestäm-som att
melsen skulle utgå lagstiftningen.ur

Enligt utredningens bedömning innebär Industriavtalet haratt parterna
pekat på behov opartiska ordföranden.ett Erfarenheterna under denav
första avtalsrörelsen visar de opartiska ordförandenaatt har spelat vik-en
tig roll, vilket motiverar det inom det statligaävenatt bör finnassystemet
förhandlingsledare alternativ till medlare. En viktig skillnad före-som
ligger dock. Opartisk ordförande inom Industriavtalet har långtgående be-
fogenheter medan befogenhetema i det statliga föreslås förbe-systemet
hållas medlarna och Medlingsinstitutet.

7.4 Samordning tidsplanerav

Utredningens förslag: Medlingsinstitutet bör ha befogenhet verka föratt
samordning tidsplaner för kollektivavtalsförhandlingaren giltig-av samt

hetsperioder för kollektivavtal.

Skäl för utredningens förslag

Direktiven utredningen skallatt överväga avtalsprocessenanger tids-om
mässigt kan samordnas bättre och lämna påförslag regeländringar börsom

förgöras åstadkomma detta.att
Utredningen föreslår Medlingsinstitutet, detatt när lämpligt, skallär

verka för tidsmässig samordning förhandlingarna fören av samt en sam-
ordning giltighetstider för kollektivavtal. Samordningen behöverav dock
inte innebära alla förhandlingar förs parallellt,att eller alla avtalsperi-att
oder lika långaär och löper på datum.ut samma

Det finns både fördelar och nackdelar med tidsmässig samordningen av
avtalsperiodema. Den främsta fördelen med tidsmässig samordning ären

det underlättar koordineringatt innehållet i avtalen och deten av att un-
derlättar för organisationerna komma överens löneavtalatt ärom som
förenliga med låg inflation, vilket stärker företagens konkurrenskraft och
främjar stigande reallöner, ökande sysselsättning och fallande arbetslös-
het. Samordning kan vidare minska risken för konflikter och för kon-att
fliktstarka organisationer får avtal, inte övriga organisa-accepterassom av
tioner, och därmed kommer ligga till grund för kompensationskravattsom
i lokala förhandlingar eller i avtalsrörelse.nästa Risken för verksam-att
heten drabbas sympatiåtgärder minskar också samordning.av genom

I flera andra länder avtalsperiodemaär koordinerade mellan avtalsområ-
dena. I Danmark avtalen tvååriga,är och den privata sektorn löper i
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avtalen iapril. flestaDeeller den 1år den 1regel alla avtal ut marssamma
medtvåårigai regelAvtalenkvartalet.andra ärunderNorge löper menut

året. Imellanliggandedetunderförhandlingcentralmöjlighet till ny
uppgörel-inkomstpolitiskadeavtalsperiodemaföljerIrlandFinland och
informelleftersamordnatavtalsförhandlingamaTyskland skerI enserna.
Österrikedelstater. Iochavtalsparterinnefattarbådeturordning som

underkommittésärskildiavtalsförhandlingamaförfastställs ordningen en
Även ochsamordningskerNederländernaisamverkanssystemet.i en

emellertidnågot landitvååriga. Inte ärregel elleriavtalsperiodema är ett-
på tradi-ställetibyggerKoordineringeni lag.regleradeavtalsperiodema

tion.
för-kanDetsamordning.tidsmässigmednackdelarfinnsDet även en

frågor kräverbesvärligasärskiltlösasvåra för av-ensomattparterna
inflexibla ochtillockså ledakanDetavtalsperiod.vikande sammanpres-

såsamordningen ärkannackdelEnsade lönestrukturer. vara omannan
klarasvårtDå det blikandatum. utpå attstel alla avtal löper utatt samma

idärDanmark,avtalsrörelse. Iförst iskall nästa manutvem som
privatadenalla avtalförutlöpningsdatumprincip har gemensamma

skallverkstadsindustrinregelisektorn, har att varaaccepteratparterna
detinomavslutasförstförhandlingarnameningenlöneledande, i den att

i Dan-utlöpningsdatumendeområdet. konsekvensEn gemensammaav
från detstridsåtgärdervarslarorganisationersamtligamark dockär omatt
inte,ellerinlettsförhandlingar harlöperdatum avtalen oavsettut, om

avtalsområden.alla
några slutsatsersäkraforskning dratillgängligutifrångår inteDet omatt

denföreller intefördelavtalsperioder ärsamordninghuruvida enav
utredningenforskare,deFlerautvecklingen.samhällsekonomiska somav

tidsmässigmedfördelarfinnasdet kanemellertidframhålleranlitat, att en
brasamordningtidsmässig ärmenadeforskareNågrasamordning. att en

riskerardetsamordning, attinnehållsligtill attdet leder annarsmenom
också fungeraskulle äralternativnominella löner. Etttillleda högre som

avtalsperiodema.spridningmycket stor aven
förslagsådantavtalsperioder. EttfastalagstiftamöjligtinteDet är att om

konventioner.internationellamedochregeringsfonnenmedoförenligtär
samordning förut-Enmycket.alltföravtalsfriheteninskränkaDet skulle

alladock inteDetpå frivillig äråstadkoms väg.dendärmedsätter att
samordning. Fram-tidsmässigönskararbetsmarknadenparter ensom

kravharsådana störrefånga insvårtförallt detkan att grupper, somvara
bliföroroligaförbund kanVissa attövriga.på löneökningar än vara

parallellt.försförhandlingarnaförbundandraöverkörda omav
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Förslagets innebördnärmare

Medlingsinstitutet bör, ha inänmts, uppgift verka för samord-som att en
ning tidsplaner för kollektivavtalsförhandlingar ochav giltighetsperi-av
oder för kollektivavtal. Institutet bör till den änden samråda med parterna
inför avtalsrörelse, för diskutera förutsättningarna fören att samordning.
Samtalen kan gälla hur samordningen skulle kunna utfonnas, långhur den
kommande avtalsperioden bör i vilken ordning avtalen börvara,
förhandlas fram och vilka förutsättningar det finns nåatt en samsyn
mellan tidsmässig samordning.parterna Om samtalen medom en parterna
leder fram till körplan, bör detta beaktas i medlingsarbeteten gemensam
och i eventuella medlarbud. Om det inte finns någon börgemensam syn
Medlingsinstitutet ändå det finnspröva anledning för institutet sökaom att
påverka någoni speciell riktningparterna och eventuella medlingsbudom
bör konstrueras för underlätta tidsmässigatt samordning i nästa
avtalsrörelse.

Samordningen bör syfta till avtalen förhandlas i ordningatt en som
underlättar för kommaparterna överens avtal,att förenliga medärom som
de samhällsekonomiska målsättningarna. Målet bör inte allaattvara
avtalsområden skall förhandlas samtidigt och ha exakt avtalspe-samma
riod. I stället bör eftersträvas det första avtalet, sluts någotatt som avser
avtalsområde inom den konkurrensutsatta sektorn, och inte harsom en
betydande arbetskraftsbrist. Den offentliga sektorn bör slutförhandla sina
avtal flertalet områdennär på den privata sektorn har slutit avtal. Med en
samordning kan kommaparterna överens vissa kompliceradeattom mer
förhandlingar bör slutföras först flertalet övriganär avtalsområden redan

klara.är Det förekommer vissa frågor inomstörre avtalsområdeatt kanett
fordra avtalsperiod vad harän etablerats denen övrigaannan som
arbetsmarknaden. Ambitionema det gällernär samordning bör i dessa fall
underordnas behovet få bra lösning på sakfråga.attav en en

En god samordning avtalsrörelse underlättar samordning iävenav en
avtalsrörelse.nästa Det fördelär avtalen får sådana utlöpnings-en om

datum så framtagandet ändamålsenligatt körplan underlättas i nästaav en
Ävenavtalsrörelse. gäller,motsatsen gångnär har splittratatt parterna en

avtalsperiodema så kan det hinder för återgå tillett samord-attvara mer
nade avtalsperioder. Det kan också uppstå situationer då det avtalsområde,

först iär sluta avtal, inte bör liggasom tur förstatt i körplanen, vilket
motiverar kort avtal för andra områdenett extra skall hinna föreatt med
sina förhandlingar.
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varslade7.5 uppskjutaRätt att

stridsåtgärder

meddelafår på medlaresMedlingsinstitutet begäranUtredningens förslag:
inteåläggs skjuta varsladbeslut, varigenom ännuattpart upp en menen

stridsåtgärd i stridpåbörjad vidtasstridsåtgärd i högst 14 dagar. En som
sådant olovlig.beslut ärettmot

Skäl för förslagutredningens

få starkarebetydligtdirektiv bör MedlingsinstitutetEnligt utredningens en
idag. möjlighetförlikningsmannaexpeditionen har Enställning vadän som

stridsåtgärd.skjuta varsladmöjlighetinstitutetnämns är attatt enuppge
få befogenhet. Detförslår bör dennaMedlingsinstitutetUtredningen att

nå konflikt. Intressetvisteravtalmöjligheternakan underlätta att utan
förhand-i första hand lösasmellan arbetsmarknadens börparter genom
både förstridsåtgärder ställer till skadaförhållanden.lingar fredligaunder

produktionsteknikoch tredje Dagensde direkt inblandade parterna man.
konflikt. Denvid kortvarigbli mycket redanskadorna kangör att stora en

möjlig-alladärför verka förutsedde medlaren bör uttömmeratt parterna
detinnan konflikt bryter Iheter förhandlingslösningtill ut. samman-en

tidunder kortareinstitutet möjlighethanget fördel hardetär attatt enen
finnsstridsåtgärd medlingsarbetet. Detoch fortsättaskjuta varsladupp en

skjutamöjlighetenvisserligen medlareerfarna attattsom anser
förrän slut-intestridsåtgärder finnas, eftersominte bör görparterna upp

andra erfarna medlaredet finnstidpunkten sig. Men attnärmar som anser
möjligheten finns.det i fördelvissa fall är omen

på del denväsentligetableratVidare finns det föreslagna systemet aven
funnit detområdeindustrins harinomsvenska arbetsmarknaden. Parterna

stridsåt-befogenhet skjutalämpligt opartisk ordförande attatt uppge en
skjutatilllängregärder. Industrikommittén harDen s.k. änrätt attatt

brutit kanstridsåtgärder. arbetskonfliktpåbörjade haricke Om utenupp
skallstridsåtgärderIndustrikommittén föreskriva partsattt.o.m. en

utredning-skulle enligtförhandlingsläget. Detavbrytas det kanom gagna
Medlingsinstitutetlångtgåendemening emellertid alltför att geens vara

i lagapåbörjad stridsåtgärd, har varslatsavbryta redanrätt att somen
så självaskall finnas, börordning. befogenheterOm den parternatypen av

stridsåtgärd börmedträffat Ett beslut uppskovha avtal detta. enom om
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endast kunna tiden från varsel fram till det stridsåtgärden harattavse
påbörjats.

Det kan också det finns möjligheternämnas skjuta på stridsåtgär-att att
der i andra nordiska länder. Bestämmelser fredsplikt itemporärom sam-
band med förlikningsförhandlingar har sedan länge funnits i lagstiftningen
i Danmark, Finland och Norge.

Möjligheten för Medlingsinstitutet påskjuta varslad stridsåtgärdatt en
bör emellertid inte finnas det finns avtal förhandlingsordningar,om om
vilka innefattar bestämmelser medling eller motsvarande ordningar.om
Ett exempel sådant avtal Industrins förhandlingsavtal.ärett Det är
viktigt ingår sådana avtal, inte drabbasatt denparter, negativasom av
effekten fårde senarelägga stridsåtgärdersina först enligtatt kollek-
tivavtalets och sedan enligt lagens bestämmelser. Genom Medlingsin-att
stitutet enligt utredningens förslag inte vilja har möjlighetmot parternas

påmedlare områden sådanamed såatt avtal,utse finns det heller inte
möjlighet för institutet skjuta varslad stridsåtgärd.att en

Även Löneförhandlingsutredningen ansåg i sitt betänkande SOU
1991:13 möjlighet till uppskov behövlig. Innan Löneförhand-att en var
lingsutredningen lade fram sitt förslag fråganhade behandlats fleraav
tidigare utredningar. Den Nothinska kommittén SOU 1935:65 menade

det inte behövdes någon formellatt uppskjutarätt varslade stridsåtgär-att
der, eftersom frivilligt brukade påmed åtgär-skjutaparterna att upp
derna. Liknande lades fram Konfliktutredningen SOUargument av
1984:18, inte heller förordade lagstiftning. Konfliktutredningensom
framförde andra skäl taladeäven uppskjuta stridsåtgär-rättmot attsom en
der. Ett skulle mindre benägna anlita medlare.att parterna Ettvar attvara

medlarnas opartiskhet skulle kunna ifrågasättasannat att och tredjevar ett
uppskov kunde innebära risk föratt skulle Stranda förhand-att parternaen

lingarna tidigare för kompensera för uppskovsperioden.att
Lång tids erfarenhet löneökningar överstigande dem i omvärlden,av

dagens problem med hög arbetslöshet och allt kraftigare bindandeen
inflationsrestriktion emellertid anledning åtgärder,övervägaattger som
kan förbättra lönebildningen, i fall då sådana åtgärderäven tidigare inte
har motiverade. Konfliktutredningensansetts motiv det skulle göravara att

mindre benägna anlita medlareparterna och medlarnas opartiskhetatt att
skulle kunna ifrågasättas i Industriavtaletmotsägs har valtatt parternaav

avtala för de opartiskarätt ordförandenaatt skjuta stridsåtgär-attom upp
der. Därtill bör det beaktas det endast under begränsadär tidsperiod,att en

beslut uppskov kan kommaett gälla, bådaochsom attom att parter
uppnåsavtal kan stridsåtgärder träder i fåratt kraft. Detgynnas utan attav

förutsättas Medlingsinstitutet kommer eftersträva fåatt att att parternas
förtroende och därför kommer tillämpa befogenhetenatt välattman ett

Det tredjeavvägt sätt. skulle kalkylera medargumentet att parterna att
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Med-motverkasskjutasvarslade stridsåtgärder kommaskulle att omupp
regelmäs-selektivt. intebefogenheten Genomlingsinstitutet använder att

förvariera tidsfristenochsigt varslade konflikteruppskjuta attgenom
bliruppskovsmöjlighetenmotverkauppskov Medlingsinstitutetkan ettatt

led i förhandlingstaktik.en
till vad gäller i Dan-kanfråga uppskovstidens längdI somman seom

uppskjutakan förlikningsmannenmark, Finland. Danmarkoch INorge
det intedagar. Norgestridsåtgärder två omgångar vardera 14 Ii sätts utom

tvingassådana kannågon bestämmelsernatid i beslutet, är att partenmen
Även tidsfristenmaximalai Finland dentill på dagar.uppskov 14 ärett ca

Även område begränsahar valtpå industrins14 dagar. parterna att upp-
skovstiden till dagar.14

fårstridsåtgärder skjutasregeringsforrnen. AttinteFörslaget strider mot
ofören-pågår heller intemedling tordetid medanunder kort varaupp en

olikasociala och deeuropeiska stadgani denligt med bestämmelserna
ochkollektiva förhandlingsrättenreglerar denILO-konventioner, som

tidsperiodenemellertid viktigtstridsåtgärder.fackliga Dettill ärrätten att
betraktasskulle kunnalängre tidkort. fredsplikt underEtt beslutär enom

möjlighetstridsåtgärder.till Enotillåtet ingrepp i rätt attparternasettsom
också kommaskulle kunnahar brutitavbryta stridsåtgärder, redan ut,som

i konflikt konventionerna.med

utformningförslagetsNärmare om

stridsåtgärdålägga uppskjutaBefogenheten besluta part attattatt enom
myndig-dessled iförbehållen Medlingsinstitutetbör ettsomvara
Beslutetmedlare hargäller efter dethetsutövning. Det även att utsetts.en
Normaltpå den utsedde medlaren.begäranbör därför institutetfattas avav
beslutet.fattarden, formelltMedlingsinstitutetbör chefen för somvara

tvånågon övrigaockså dedelegeras tillBeslutsbefogenheten bör kunna av
överklagas.skall inte kunnaanställda medlarna. Beslutet

vidtas istridsåtgärd,såbör utformasUppskovsmöjligheten att somen
stridsåtgärd.olovlig DenblirMedlingsinstitutets beslut,strid mot en

i 41 §med ändringdärför kompletterasbestämmelsen börföreslagna en
medföreskriftutformadesi ställetuppskovsmöjlighetenMBL. Om ensom

fåförtillräckligt ingripandeskadeståndssanktion, den inte bliskulle att
verkan.

på allastridsåtgärderförbjudatillfälligtMedlingsinstitutet bör kunna
begränsaförhandlingsnivåer. anledningDet saknasavtalsområden och att

eller till vissaavtalsförhandlingarbefogenheten vissatill typertyper avav
situationer.
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Om möjligt bör beslutet föregås samråd med Medlingsin-parterna.av
stitutet bör normalt inte meddela beslut först ha samrått medutan att

vid särskilt angåendesammanträde fråganparterna uppskov.ett Vidom
sammanträdet bör den utsedde medlaren närvarande. Medlingsinsti-vara

bör vid samrådet reda vad tvistentutet gäller, vilka förutsättningarnaut är
för lösning den vilka följder de varslade stridsåtgärdema kom-samten av

få. Endast det inte möjligt få kontaktatt är med börmer attom parten
beslut kunna meddelas något har hörts.sättutan att parterna

Medlingsinstitutet bör kunna meddela beslut, varigenom åläggsparten
skjuta stridsåtgärd underatt sammanhängande tid högst 14upp en om

dagar. I den praktiska tillämpningen bör tiden efter vadsättas ärsom
rimligt i det enskilda fallet. Det viktigt pådetär tydligt framgåratt sättett

beslutet vilken dag förbudet Någonupphör. förnyad varselskyldighetav
efter förbudstiden bör inte finnas.

Befogenheten för Medlingsinstitutet meddela beslut, varigenomatt en
åläggs skjuta på stridsåtgärd, bör vidarepart endastatt användasen om

institutet bedömer det meningsfullt. Vidär utredningens besökatt i Dan-
mark, Norge och Finland har medlarna i dessa länder framhållit värdetatt

bestämmelse uppskov i utsträckning beror på hur den tilll-av en storom
lämpas. Slentrianmässiga uppskov för sällan förhandlingarna framåt. De
kan i stället leda till det dröjer längre tid innan avtal kommeratt tillett
stånd.

Det bör inte förutsättning för uppskov har begärt det.attvara en parten
Även i fall då på båda sidor de har förhandlat färdigtparterna börattanser
Medlingsinstitutet på medlarens begäran ha möjlighet skjuta påatt
stridsåtgärder.

Vidare bör åläggandebeslut skjuta på stridsåtgärdett baraattom en
kunna fattas gång för varje varslad stridsåtgärd och gång för varjeen en
varslad utvidgning stridsåtgärd. svarsåtgärdFör gäller detsammaav en en

för den åtgärden,ursprungliga dvs. den kan bli föremål försom att ett
uppskovsbeslut så varsel har lagts fram. Om stridsåtgärdsnart ett en
varslas på så den skall brytasätt dag och utvidgas på visstatt vidut sätten

tidpunkter, kan och beslut fredsplikt bådeomfattaettsenare samma om
den ursprungliga åtgärden och utvidgningarna. Varje sådanvarslad åtgärd
kan skjutas från den dag den skulle ha brutit och uppskovet kanutupp
gälla högst 14 dagar från den dagen.

En sympatiåtgärd kan ha såvarslats den skall bryta samtidigt medatt ut
primäråtgärden eller tid därefter. då,Den bör på pri-sätten samma som
märåtgärden, kunna uppskjutas under viss tidsperiod. Enligt MBL ären en
sympatiåtgärd otillåten, den den vidtas till förmån för inte självom som
får vidta stridsåtgärd. Om den åtgärdenprimära skjutsen ettupp genom
beslut fredsplikt, blir därmed sympatiåtgärden otillåtenävenom utan att
det i beslutet. Det kan ändå finnas behov beslutanges att ettav om upp-
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Medlings-sympatiåtgärden.beträffandeskov skall kunna fattas även
sympatiåtgärdermedfrågan uppskovinstitutet alltid kunna hanterabör om1

primäråtgärden.åtskilt från frågan uppskov medom

varseltid7.6 Längre

enskildellerorganisationVarseltiden förUtredningens förslag: enen
stridsåtgärd eller utvidgavidtaarbetsgivare, för avsikthar attatt enensom

underlåterfrånpågående till 14 dagar. Denstridsåtgärd, förlängs 7 attsom
tillbetala varselavgiftskyldigkan blivarsla Medlingsinstitutet staten.att

stridsåtgärd,ålägga avbrytafårMedlingsinstitutet vidare part att enen
i för-dagarhar varslats 14Medlingsinstitutethar påbörjats attutansom

olovlig.sådant beslut,stridstridsåtgärd, vidtas i ärEnväg. mot ettsom

Skäl förslagför utredningens

Varselperiodens längd

minst 7skriftligen varslaskyldigEnligt 45 § MBL motpartenär attparten
intestridsåtgärd. gäller dockförestående Detdagar i förväg omom en

strids-omfattar allaVarselskyldighetengiltigt hinder föreligger. typer av
Även måstesympatiåtgärder varslas.åtgärder indrivningsblockad.utom

påbörjabåde avsiktengällerSkyldigheten varsla när är attatt en ny
stridsåtgärd.pågående Detredanstridsåtgärd utvidgaoch dennär är att en

bådevarslarvarselbeskedochiinget hindermöter ettatt part sammaen
åtgärden vidutvidgningstridsåtgärd ochinledande enavom enom en

tidpunkt.senare
förbättraolika möjligheterEnligt skall utredningendirektiven pröva att

förslag,bl.a. i deUtgångspunkten skalllönebildningen. parternatas som
kommunalainom denArbetsgivarpartemahar framfört till regeringen.

Ävendagar.förlängas till 14Varseltiden skallsektorn har föreslagit att
varselreg-önskemål iändringarframförtövriga hararbetsgivarparter om

stridsåtgärd.svårarelema, utlösadetgör att ensom
utredningensi sitt yttrandeFörlikningsmannaexpeditionen har över

nuvarande varsel-tillämpningenpå problem meddelbetänkande pekat av
mening,enligt expeditionensmedlingsarbetet,regler. Under 1990-talet har

medling undersigutsträckningförsvårats. ökandehar iParterna motsatt
konfliktinnanmedlingsarbetebehövs förVarseltiden. dagarMinst 7 en

så ellermedlingsreglematillåts lång tid tillämpadesbryta Under attut. en
medlarebegärdeochexpeditionenflera kontaktadeberörda attparter

såigångfå medlingfå villenågra undantagskulle Med parternautses.
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möjligt. Parterna respekteradesnart medlarnas behov få åt-som attav
minstone varseltiden till förfogande innan konflikt bröt Underut.en

år har det hänt varseltiden har utnyttjats delatt i förhand-senare som en
lingstaktiken och på olika har försöktatt sätt hindraparter medlingatt
kommer igång. Ett har varit lämnasätt varsel på fredag,att sent en vara
oanträffbar under helgen och därefter ha svårt finna tid för överlägg-att
ningar medling under de kommande vardagama.om

Utredningen varseltiden bör förlängas från tillatt 7 14 dagar. Detanser
viktigtär medlaren.ges rimlig tid för sitt arbete.att Om medlaren får

möjlighet sig in i problemställningamasätta ochatt samtala medatt par-
innan stridsåtgärder bryterterna ökar förutsättningarna för fredligut en

lösning konflikten. Som framgår förlikningsmannaexpeditionensav av
uppgifter har medlingsarbetet under år försvårats. Förlikningsman-senare
naexpeditionens krav det skall finnasär 7 dagar för själva medlingsar-att
betet. Genom förlängning varseltiden till 14 dagar bör Medlingsinsti-av

tillförsäkras tillräcklig tid förtutet medling. Ett alternativ till förlängaatt
varseltiden till 14 dagar kunde bestämma den till dagar från7 detattvara

medlare har det skulleatt skapa förutsetts, osäkerhet denstormen om
faktiska varseltidens längd, eftersom det kan uppstå oklarhet närom
medlare kan utses.

Det samhällsintresseär alla möjligheter nåett fram tillatt avtalatt ett
skall innan stridsåtgärderprövas bryter Genom förlängningut. en av
varseltiden ökar förutsättningarna för skall kunna komma framatt parterna
till avtalslösning stridsåtgärdema vidtas. Det tidutan att fören ger mer
medlare alla möjligheterstämma till förhandlingslösningatt att ärav en
uttömda. Det också fördel fårär medlare längre tid för utarbetaatten att

förslag till avtal. Därmedett ökar förutsättningarna för att parterna antar
budet, och risken för det skall uppstå tolkningsproblem vidatt senare
tillämpningen avtalet, torde mindre medlare slipper arbetaav vara om
fram sina förslag under tidspress.sträng

En längre varseltid kan vidare öka förutsättningarna för göratt parterna
realistisk bedömning det sannolika utfallet i konflikt. Någraen av en av

forskarna har påtalat betydelsen dämpa eventuella överdrivna för-attav
väntningar och utjämna de skillnader tillgångi på infonnation,att kansom
finnas mellan En längre varseltid ocksåpartema. det finnsgör tidatt mer

klarlägga innebördenatt varsel, och klara vad varsladett att utav en
stridsåtgärd kan komma leda till. Det förbättrar möjligheterna föratt även
den varslet riktas förbereda sig för minska skadeverkning-mot attsom att

stridsåtgärd.arna av en
En nackdel med längre varseltid kan det kan längre tid innanatt tavara

förhandlingarna kommer igång på allvar. Uppgörelser kan nåsvanligtvis
först varseltiden löpernär sitt slut och risken för konfliktmot öppen ären
överhängande. En nackdel kan längre varseltid leder tillattannan vara en
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från sida. Avminskat ansvarstagandefler tillvarsel och parternasett
framgårbetänkande SOU 1991:13Löneförhandlingsutredningens att

förläng-hade väckt tankenutredningenvissa samband med deniparter
gått tillallt för utsträckningvarseltidema ining på grund storattav

Löneförhand-innehåll dispenser. Enligtochdiskussion varslens omom
många fallvarseltidema iemellertidlingsutredningen verkade det som om

förlängdframhölls risken förpå frivillig Vidareförlängdes väg. att en
skulle varslai utsträckningleda tillvarseltid skulle kunna störreatt parter
utredningensför tidigt. Enligtellerför säkerhets skull sättannat

risk förfrån det kan finnasgår bortseuppfattning det inte attattatt en
förde-Utredningen dockfår sådana effekter.förlängd varseltid attmenar

nackde-de eventuellavarseltidenförlängninglarna med övervägeraven
lama.

varseltiden iFinland och visarDanmark, NorgemedEn jämförelse att
någon varsel-Danmark finns intedagar. Iländerna allmänhet 14de i är

längd varie-Varselperiodenskollektivavtal.endast iskyldighet i lag utan
varsel lämnas 14Enligt finsk lag skallden dagar.vanligen 14ärrar, men

fråndagarstridsåtgärd varseltiden fyrabryter I Norgedagar innan ärut.en
inte för-underrättatshardet Riksförlikningsmannen att parternaatt om

Så med-längepå besluta medling.två dagar sighandlar. Han har att om
dockstridsåtgärder vidtas. Efter tio dagar kanling pågår får inte parten

varvidfyra dagarskall skefordra avbryts. Detmedlingen senastatt senare,
två ellerdet varseltidstridsåtgärder får innebärvidtas. Sammantaget en

veckor i Norge.tre
primäråtgärder ochdesamma förliksom i dagVarselreglema bör vara

behållaförskulle kunna hävdassympatiåtgärder. Ett attargument, som
varseltidensympatiåtgärder, den förlängdadagens varseltider för är att

imedling mellantill medling, eftersominte skulle behövas parterna se-
stridsåtgär-har föranlettlösa den tvist,kundärkonflikten inte kan som

skalldettalar föremellertid starka skäl,dema. finnsDet att varasom
sympatiåtgärder. Ettprimäråtgärder ochvarseltid förförlängdasamma

väsentligsympatiåtgärder kan innebäraskäl varsel upptrapp-är att enom
lösaförmedlingsinsatseroch behovetning stridsåtgärdema öka attavav

incitamentlagstiftningen inte börskälprimärkonflikten. Ett är attannat ge
primäråtgärder. Omsympatiåtgärder stället föritill vidtaparterna att man

sympatiåtgärd, skulle detvarslaskulle behålla kortare tid för att omen
konflikt,utvidgningvidorganisationernakunna motivera att, av enen

idet,sympatiåtgärder, till andraeller vädjavälja göravarsla attatt om
primärkonflikten.stället för utvidgaatt

avtal för-områden medförbör vidare gällaVarselreglema även om
Med-viktigtIndustriavtalets. Dethandlingsordningar liknande är att

områden,sådanapåhänderlingsinstitutet vadinformerat ävenär om som
medling.involverat iinstitutet inte äräven om
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Förslaget strider inte regeringsformen och heller inte oförenligtmot är
med bestämmelserna i den europeiska sociala stadgan och de ILO-kon-
ventioner, reglerar den kollektiva förhandlingsrätten och tillrättensom
stridsåtgärder.

Sanktion för underlåtenhet varsla Medlingsintitutetatt

Den skyldig varsla föreståendeär stridsåtgärd enligtatt 47 §som ärom en
MBL också skyldig lämna varsel till förlikningsmannaexpeditionen.att
Den underlåter varsla stridsåtgärder kanatt bli skyldigmotpartsom en om

betala skadestånd. underlåtenhetFöratt varsla förlikningsmannaexpe-att
ditionen gäller sanktion, nämligen penningböter. Historiskt haren annan
detta följande förklaring.

Före införandet MBL både skyldigheten varsla ochattav var motpart
skyldigheten varsla förlikningsmannaexpeditionen förenadeatt med en
bötessanktion. När MBL infördes ändrades sanktionen för underlåtenhet

varsla stridsåtgärder till skadestånd.att Såvittmotparten gällde skyl-om
digheten varsla förlikningsmannaexpeditionen ansågs detatt inte lämpligt

övergå från böter till skadestånd,att eftersom förlikningsmannaexpedi-
tionen inte borde försättas i den situationen den skulle behöva uppträdaatt

i tvistemål för få skadeståndet. Därförpart blev bötessank-ettsom att ut
tionen i den bestående.delen Fram till påföljden1991 böter, högst 300var
kr. Därefter har den varit penningböter. Sådana böter kan enligt 25 kap 3 §
brottsbalken bestämmas till lägst 100 och högst 2 000 kr.

Enligt utredningens mening bör sanktionen skärpas och sågöras attom
Medlingsinstitutet kan försummelser lämna varsel tillmot attreagera
Medlingsinstitutet. Bötespåföljden enligt gällande så ineffektivrätt är att

med fog kan påstå det i praktiken inte existerar någon sanktion förattman
förpliktelsen varsla förlikningsmannaexpeditionen. Om det i enlighetatt
med utredningens förslag inrättas Medlingsinstitut och fastareett nytt
rutiner för medling bör det läggas vikt vid den aktuella varselregeln. De
vidgade befogenheterna Medlingsinstitutet och medlarna får med utred-
ningens förslag och den föreslagna bestämmelsen krav påom propor-
tionalitet vid stridsåtgärder det viktigare tidigaregör än skyldighetenän att

varsla institutet efterlevs.att
Utredningen föreslår det i stället för dagens böter införs varselav-att en

gift. Böter flera skäl inte någonär lämplig sanktion. De varsel-ärav som
skyldiga arbetsgivarorganisationerär eller arbetsgivare och arbetstagaror-
ganisationer. alltsåDet oftast juridiskaär har skyldighet attpersoner som
varsla och därmed kan bryta bestämmelsen. Juridiska kanmot personer
inte ställas till för brott. Endast fysiska kan dömas tillansvar personer en
straffrättslig påföljd. När den gällande bötessanktionen skall tillämpas,nu
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organisa-måste åtal företrädare för denåklagare väckaallmän mot enen
stridsåtgärden.skyldighet varslation eller arbetsgivare, hade att omsom

sanktion förbrottmål allmän domstol. EnFrågan därefter iprövas ett av
denutredningens mening riktasunderlåtenhet varsla bör enligt motatt

varsla, och inteskyldighetarbetsgivare, hadeorganisation eller att ensom
enskild företrädare.

Liknandehögst 100 000 kr.lägst 000 ochVarselavgiften bör 10vara
anställnings-i lagenlagstiftning,avgifter förekommer i t.ex. omannan

avgifteneffektiv böråtgärder Förfrämjande och .arbetstidslagen att vara
böterna kan utdömasbötesbeloppi dag. högstaDetärstörre än somvara

till betyd-varselavgift kan fastställasmed kr.dagens regler 2 000 Enär en
bakgrundstorlek bör bestämmasligt högre Beloppets mot avsumma.

därvid beaktas detenskilda fallet. böri det Det äromständigheterna om en
har gjort sigenskild arbetsgivare,organisation ellereller litenstor somen

också omfattningen ochtillförsummelsen. börskyldig till Hänsyn tas
Medlingsin-eller inlettsstridsåtgärd, har varslatsden utan attarten av som

varselavgiftensärskilda skäl börfinnsstitutet har underrättats. Om det
helt.bortfalla10 000 kr. ellerkunna till lägre beloppbestämmas än

Frågor börvarselavgiftAvgiften bör tillfalla prövasstaten. avom
sådan ansökanMedlingsinstitutet. EnArbetsdomstolen efter ansökan av

då skulle hafå månader från varselden dag,bör tidinomgöras en av sex
lämnats.

stridsåtgärd harför avbrytaMedlingsinstitutetRätt att somen
påbörjats varselutan

normalt räckavarselavgifter tordeförslagetDet redovisade somomnyss
Utred-till Medlingsinstitutet.varselsanktion försummelsen lämnaattmot

föreslå Medlingsinstitutet skalländå dessutomningen har valt attatt
stridsåtgärdåläggs avbrytakunna varigenommeddela beslut, attpart enen

för dettavarslats. Skälenpåbörjats Medlingsinstitutet harhar utan attsom
följ ande.är

möjlighetertvå medför ingripandeförslag finnsBland utredningens som
ochstridsåtgärd. finns avsnitt 7.5Det ihindra eller skjutaatt enaupp en

varsladskjutatvingaMedlingsinstitutet rätt part attatt enen uppger
Arbetsdomstolenstridsåtgärd. i avsnitt 7.14andra förslagetDet är gersom

stridsåtgärd bådaolovlig. dessaoproportionerlig Förförklararätt att en
förförutsättningpåförslag har varseltid 14 dagar attansetts vara enen

frågastridsåtgärderna bryteribeslut fattas innanskall kunna ut.
kringgåförblev möjligtstötande detDet skulle part attenomvara

avstå frånenkeltolovligförklaring heltbeslut uppskov eller attgenomom
uppstå situationerdet kanuteslutavarsel. Utredningen kan inte näratt
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sanktioner, består skadeståndsskyldigheti till och skyldig-som motparten
het betala varselavgift till Medlingsinstitutet, inteatt tillräckliga förär att

skall välja följa varselreglema, det finns risk för stridsåt-part näratten att
gården inte kan genomföras varselreglema följs.om

Förslaget dåtänkt för fall denär angripande inte har varslatparten
Medlingsinstitutet alls vid tidpunkt ligger 14 dagar före den dådagen som
åtgärden bryter och Medlingsinstitutet därmed helt har betagits sinut
möjlighet påbörjaoch medling i god tid. Det inte föratt är avsettreagera
fall då det kan diskutabelt varselmeddelandet denmotvara om svarar
vidtagna åtgärden. Om den angripande har varslat Medlingsinsti-parten

stridsåtgärd vid arbetsplats och åtgärdertutet omfattandeom en en mera
sedan bryter vid den arbetsplatsen, åtgärdernabör inte kunna avbrytasut
med stöd den föreslagna bestärmnelsen.av

Utredningen har regel stridsåtgärd,övervägt intesäger atten som en som
har varslats skall olovlig. Både i Danmark och i Norge leder uteblivetvara
eller bristfälligt genomfört varsel till stridsåtgärd blir olovlig. Ettatt en
skäl till ändå inte lägga fram sådant förslag oenighetatt ärett att om
innehållet i varselmeddelanden, då skulle kunna föremålbli för tvist i
domstol huruvida stridsåtgärd lovlig eller inte. I Danmarkär ochom en
Norge det ganska vanligt tvistarär sådant. Utredningen villatt parter om
undvika förslag, kan leda till väsentlig ökning mål i domstol,som en av
vilka handlar den formella proceduren för stridsåtgärder och har därförom
avstått från föreslå varsel skall förutsättning föratt att attvara en en
stridsåtgärd skall lovlig.vara

Det finns återknytaskäl till de har förts i börjanatt resonemang, som av
detta avsnitt angående vikten varseltiden fullt kan utnyttjas föratt utav
medling. Så Medlingsinstitutet fåtthar kännedom föreståendesnart om en
eller pågående stridsåtgärd, inte har varslats 14 dagar i förväg tillsom
institutet, bör institutet kontakt med den angripande och redata parten ut
varför varsel inte har lämnats i tid. Om hinder för varsel har funnits, kan

besked till institutet detta. I fall kan Medlingsinstitutetparten annatge om
vädja till avstå från åtgärden och istället lämna varsel enligtparten att
varselreglema stridsåtgärd,för kan vidtas längre fram i tiden.en ny som
Om det inte går få kontakt med eller avståinte villatt parten partenom
från åtgärden, får Medlingsinstitutet ställning till åläg-skallta partenom

åtgärdenavbryta eller inte. Det inget hinderatt beslut fattasmötergas att
innan åtgärden bryter och börjar gälla vid den tidpunkten.ut

Utredningen har valt försummelsen varsla Medlingsinstitutetgöraatt att
och inte försummelsen varsla till förutsättning föratt motparten etten
beslut enligt förslaget. Eftersom det viktigare fårär varselatt motparten

stridsåtgärden Medlingsinstitutet får det, kanän detattom synas mer
naturligt knyta avbryta stridsåtgärd tillrätten försummelsenatt att atten
varsla Skälet till utredningen har valt utgå från varsel-motparten. att att
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skyldigheten inte bör kunna itill institutet institutet försättasär att en
situation i frågan varsel hardär beslut inte kan fattas utredningutan om
överlämnats eller bör räcka med varsel inte hartill inte. Detmotparten att

åläggalämnats till Medlingsinstitutet institutet skall haför rätt attatt
stridsåtgärden.avbrytaparten att

således två underlåtenhetUtredningen föreslagit sanktioner förhar att
varsla stridsåtgärder. Enligt utredningens meningMedlingsinstitutet om

åtgär-bör underlåtenhet både åläggande avbrytavarsla inte leda tillatt att
den åläggeroch varselavgift. För det fall Medlingsinstitutet part atten
avbryta stridsåtgärd någonbör institutet inte ha krävarätt att ut var-en
selavgift.

Förslaget och inte heller interna-strider inte regeringsformenmot mot
tionella åläggs stridsåtgärd harkonventioner. avbrytaDen attpart som en
frihet sådana åtgärder iakttagande varseltiden.vidta efteratt av

Otydliga varselmeddelanden

iUtredningen medveten otydliga varselmeddelanden redan dagär attom
ställer förslag kantill problem vid konflikter. Flera utredningensav
komma gälleröka behovet varslen tydligt utfomiade. Detäratt t.ex.att av
förslagen uppskjuta stridsåtgärder möjligheten olovlig-ochrätt att attom
förklara påstridsåtgärder inte uppfyller kraven proportionalitet. Detsom

tänkbart utredningens förslag i förlängningen kan leda till ökatär ettatt
antal på utfonn-tvister i domstol vilka krav skall kunna ställasom som

innehållaningen varsel. Redan idag dock i lagen varsel skallattav anges
stridsåtgärden stridsåtgärdensuppgift omfatt-anledningen till och omom

ning. Utredningen denna regel tillräcklig och detär attattanser menar
förslag försummelse Medlingsin-läggs varselavgift för varslaattsom om
stitutet bestämmelsenbör tillräckligt effektiv sanktion för att omvara en
innehållet i varsel skall efterlevas bättre i framtiden.
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7.7 Obligatorisk medling

Utredningens förslag: Om det föreligger risk stridsåtgärderför bör Med-
lingsinstitutet ha befogenhet medlare och vid vite kallaatt utse parterna
till förhandling, samtycke Medlare bör emellertidäven utan parterna.av
inte kunna vid tvist mellan bundna kollektivav-ärutses parter, ettsom av
tal innefattar utvecklingen området innehållerochsom en samsyn om
regler tidsramar för förhandlingar och medling. Medlingsinstiutet börom
ha till uppgift förhandsbesked frågani viss förhand-att ge om en
lingsordning uppfyller de därmed avsedda villkoren. Den bestämmelse i
MBL, enligt vilken regeringen har möjlighet förliknings-att utse
kommission eller särskild förlikningsman bör bort.tas

Skäl för utredningens förslag

Utredningen föreslår det klargörs Medlingsinstitutet haratt rättatt att utse
eller flera medlare samtycke. oklartäven Det har varitutan parternasen

huruvida förlikningsmannaexpeditionen kan medlare ellerutse mot parts
vilja och nuvarande bestämmelser har både tolkats ochparternas

tillämpats åren.olika De bör därför förtydligas.över Skyldigheten att
komma till förhandling bör byggas under med skärpta sanktioner.
Utredningen utvecklar dessa nedan.resonemang

Det gångeninte första förslagär obligatorisk medling läggssom om
fram. Med obligatorisk medlings i detta sammanhang Med-attavses
lingsinstitutet har medlare samtycke ochrätt ävenatt utse utan parternas

fullgöra sin förhandlingsskyldighetär Med-att parterna tvungna att när
lingsinstitutet kallar till förhandling. Löneförhandlingsutred-parterna
ningen ansåg i sitt betänkande SOU 1991:13 det borde bli möjligt iatt att

utsträckning medla bådastörre vilja. påFörslaget siktemot parternas tog
situationer då varsel hade lämnats.

SAF har vidare föreslagit hållasdet skall överläggning hos förlik-att en
ningsmannainstitutet, så varslar stridsåtgärd. Vidsnart parten om en
denna överläggning skall det klarläggas frågorvilka huvudsak-deärsom
liga tvistefrågoma, vilka förutsättningar finns för uppgörelse samtsom en

medling kan bidra till lösning tvisten. Enligt SAF:s mening börom en av
det kunna fattas beslut någonmedling skulle sigäven motsättapartom om
det. En såbör i fall ha skyldighet medverka i medlingsförhand-part att
lingar. Enligt förslag sådanSAF:s skulle medling kunna bli aktuell, då
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stridsåtgärderförhandlingarna låst då skulle medförahar sig eller kunna
Ävenskador. de forskare, utredningen har anlitat, harstora en av som

uttalat obligatorisk medling bör lagfästas i förtydligadmöjligheten tillatt
fonn.

stridsåtgärder finns det allmänt intresseNär har varslat ettpart aven om
Medlingsinstitutets beslut medling. Förlik-respekteraratt parterna om

ningsmannaexpeditionen 1990-talet börjat tillämpa de gäl-har under nu
såsålande bestämmelserna medling i MBL medlareatt utses snart ettom

förekommit medlare harvarsel blir känt. Det har partsatt utsetts mot en
vilja.

börUtredningen medlare i framtiden kunna ävenävenatt utses omanser
till detendera eller båda negativt inställda medling och börär attparterna

stridsåtgärdklargöras berör i regel inte bara de inblandadei lagen. En
får för tredje Samhället har därförkonsekvenserävenparterna utan man.

sådana åtgärder.följdernauppgift gäller bevaka Endetnär partatten av
inte hahar varsel har för tvisten löses och börlämnat ett attsom ansvar

möjlighet medlingsverksamhet skall bedrivas eller inte.väljaatt om
velat medverka till medling. DeDet har förekommit inte haratt parter nu

fönnåsgällande hur vite kan fullgöra sin för-reglerna vidpart attom en
bådehandlingsskyldighet omständliga och tidsödande tillämpa. Iär att

såpraktiken ineffektiva de aldrig har detde nästan använts,är trots attatt
ibland funnits behov utnyttja dem. Regler,har attav som ger
Medlingsinstitutet kalla båda vid vitemakt vid behov elleratt parternaen

återgåtill förhandling, underlätta till förhandlingsbordetkan för part atten
låstahar kommit i lägen.förhandlingarna inäven om

stridsåtgärder, kunnaföreligger hot bör medling därförNär det om
någon medlaresinitieras inte intresseradäven ärparternaav avom

tvångsmedel förmedverkan. till sitt förfogande,Medlingsinstitutet bör ha
fönnå Enligttill förhandling, medlare kallar.komma näratt parter att nu

gällande förlikningsmannaexpeditionen inte självständigt initieralag kan
åstadkommas på andravitesföreläggande. kan bara denDetett mot parten

föreläggande,begäran. Expeditionen har inte heller utfärdarättpartens att
Arbetsdom-kan bara anmälan till Arbetsdomstolen. Detgöra ärutan en
sin förhand-stolen, har förelägga vid vite fullgörarätt att parten attsom

lingsskyldighet.
Enligt självständigt hautredningen bör Medlingsinstitutet rätt att eget

förhandlinginitiativ vitesföreläggande till komma tillutfärda part atten
iför Utdömande bör i dag ske Ar-medling. vitet sättsamma somav

betsdomstolen.
våra obli-grannländer medling skall kunnaI nordiska det att varaanses

gatorisk. komma förlikningsmannenI Danmark skyldigaär närparterna att
någonkallar dem till förhandling. Det finns dock inte sanktion partmot en

utnyttjas inte. Attinte kommer. finns det i sanktionenDet Norge,som men
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sanktionema inte behövs kan ha samband med medlarna i Danmark odaatt
Norge har för sitt bådaandra medel agerande. I dessa ingriperländer
medlarna förhandlingarnai initiativ. främstaDeras maktmedeleget

de kan stridsåtgärderuppskjuta och tvinga till medling underatt parterna
tiden. I Finland får förlikningsmannen ingripa uppståttdet harnär en
arbetstvist, hotar arbetsfreden. inte tänkt bådaDet skeär att motsom

vilja varsel inte har det harlagts. När skett skall förlikning:-parternas om
åtgärder,dock omedelbart vidta ändamålsenliga, dåochärmannen som

skyldiga idelta förhandlingarna.parterna att
Syftet med de förtydligade och skärpta bestämmelserna befoger-är att

heterna fåskall preventiv betydelse alla berörda känner tilatten genom
Medlingsinstitutet har stark position och i allvarligt läge kanatt etten

åstadkomma då visarmedling inte vilja samarbeta. Mec-även parterna att
lingsinstitutet bör emellertid i sin vanliga verksamhet så långt möjligt
undvika tvångsmedel. långutnyttja finnsDet och värdefull traditionatt en

påansvarstagande hos den svenska arbetsmarknaden, och denparternaav
bör vidmakthållas i framtiden.även

Ett viktigt föreslagna föreslåsundantag i de reglerna för det fall medling
redan pågår enligt förhandlingsordning i kollektivavtal. Det enligtären
utredningens uppfattning allmänt bättre med avtalslösningarsett on
medling med lagstiftning. har ingåttDe kollektivavtal,än parter som son
innefattar på området,utvecklingen klara förtidsramaren samsyn om
förhandlingarna någonoch form medlingsverksamhet, bör därförav vara
undantagna från den obligatoriska medling Medlingsinstitutet föreslåssom
få befogenhet besluta Om har stridsåt-varslatatt part,om. en som om
gärder, föremålredan för medling, sker enligt sådant kollek-är ettsom
tivavtal, bör Medlingsinstitutet inte ha befogenhet medlareatt utse oc
därmed inte heller ha vid vite kalla till förhandling. Där-rätt att parterna
med undviks det kan bli dubbla förhandlingsprocesser på sådanaatt orr-
råden, först inom för avtalen och sedan i enlighet med lagen.ramen

Det bör möjligt för få avtal förhand-prövatparter att ettvara om om
lingsordning uppfyller de krav Medlingsinstitutet haintegör attsom
befogenhet medgivande från medlare. Medlings-att utan parterna utse
institutet bör ha befogenhet den prövningen. sådanEn prövninggöraatt
skall kunna ske i god tid före avtalsrörelse. Om avtalet uppfyller kraveren
bör det registreras Medlingsinstitutet.hos

Utredningen slutligen den bestämmelse i vilkaMBL, enligtattanser
regeringen i arbetstvist betydenhet kan förlik-större utseen av en
ningskommission eller särskild förlikningsman bör borLtasen
Löneförhandlingsutredningen föreslog i betänkandet SOU 1991:13 at
bestämmelserna förlikningskommission och särskild förlikningsmmom
skulle upphävas. Utredningen delar den uppfattningen. Bestämmelsen ha
tidigare givit upphov till problem, det har rått frågarosäkerhet iattgenom
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huruvida det bör regeringen eller förlikningsmannaexpeditionen,om vara
förlikningsman i tvister betydelse. Den har därför inteutser storsom av

tillämpats lång tid.under Det Medlingsinstitutet tillräckligbör hanya
kapacitet hantera arbetstvister betydenhet. Detäven större äratt motav
denna bakgrund inte meningsfullt behålla den bestämmelsen i MBL.att
För övrigt kan regeringen tillsätta kommissioner i Såstöd MBL.även utan
skedde exempelvis med den s.k. Förhandlingsgruppen under Bertil Rehn-
bergs ledning.

7.8 Sammanläggning

Utredningens förslag: Medlingsinstitutet intebör befogenhet krävaattges
på arbetsmarknaden skall fatta samordnade beslutatt parterna attom

eller förkasta medlares sammanlagda förslag till avtal.acceptera en

Skäl för utredningens förslag

Utredningen skall enligt direktiven medlingsinstitutet böröverväga om
kunna kräva fattar samordnade beslut elleratt parterna att accepteraom
avvisa förslag sådanttill avtal. Ett förfarande skisseras något i direktiven.
Där sådana såkrav i fall skall framföras i samråd mednäraattanges

och förutsättning bör förlikningsmannen i dessa fallparterna att atten vara
påskjuta varslade konflikter under begränsad tid. Direktivenrätt attges en

också vissa begränsningar för hur eventuella regler kan utfonnas.anger
Utredningen bör inte lägga förslag, förlikningsmannen rättt.ex. som ger

gripa in i redan träffade kollektivavtal. Vidare bör regeländringar iatt
detta sammanhang endast förhandlingar mellan arbetsgivar-avse en
organisation centraloch arbetstagarorganisation riksavtalen om nya om
löner och allmänna anställningsvillkor.

Enligt utredningens bedömning det inte meningsfullt lägga framär att ett
förslag Medlingsinstitutet befogenhet krävaatt att att parternaom ge
arbetsmarknaden skall fatta samordnade beslut elleratt accepteraom
förkasta medlares förslag till avtal, s.k. sammanläggning. Utredningenen

visserligen sammanläggning skulle kunna verksamt föratt attanser vara
förbättra lönebildningen. Sammanläggning tjänar främst det syftet detatt

det svårt för organisationer driva krav fågör väsentligt bättreatt attom
avtal övriga Genom beslut fattas för fleraän att gemensamtgrupper.
avtalsområden sådana frånhindras organisationer stridsåt-användaatt
gärder för driva sina krav. regel tvingas deI avtal,att att acceptera som

få ligger nivåi med vad de övriga organisationerna. Däri-accepterassom av
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underlättas för övriga organisationer komma fram till avtal,attgenom som
förenliga lågmed inflation och tillväxtär och sysselsättning.som gynnar

Det dock svårigheter sådantavsevärda införa regelsystem.möter att ett
Det första skälet för utredningens ställningstagande införandeär att ett av
Sammanläggning förutsätter påmajoritet organisationernaatt storen av
arbetsmarknaden kan sådant såoch fallet.inteäracceptera ett system,

Det andra skälet Sammanläggning förenat praktiskamedär äratt stora
problem. Sammanläggning förutsätter komplicerat fastlagtoch i detaljett
regelsystem, ingriper i organisationemas reglera beslutsfat-rätt attsom
tande och medlemsinflytande i den organisationen däroch medlems-egna

någotomröstning bör ingå led. särskild komplikationEnsätt ärettsom
medlemsomröstning i frånSverige till skillnad i Danmark och Norgeatt - -

normalt inte tillämpas frågai eller förkasta medlares bud.att antaom en
Ett problem hur hanterbart och rättvist skall kunnaär sättannat ettman
vikta omröstningsresultat mellan organisationerna.samman

Det tredje skälet Sammanläggning skulle innebära begränsning iär att en
avtals- och konflikträtten, kan komma strida internationelladeatt motsom
konventionema på området. danskaDet med Sammanläggningsystemet
har exempelvis för frånkritik ILO och har påmodifieratsutsatts som svar
kritiken.

Det uppdrag, givitshar i direktiven, har sitt i LISA-pro-som ursprung
jektet Lönebildning, Inflation, Sysselsättning och Arbetsmarknad, ärsom

projekt mellan LO-förbundenLO och för utreda ochett gemensamt att
föreslå förändringar på arbetsmarknaden inomoch lönebildningen. LO har
föreslagit statlig utredning skall förlikningsmannenövervägaatt en om
kan begära fattar besluträtt att att parterna attges gemensamma om ac-

eller förkasta förslag tvåtill avtal. En slutlig uppgörelse mellanceptera
bör dock inte kunna läggas med andra avtalsförslag. Där-parter samman

bör enligt LO ha möjlighet avtaltemporärtemot parterna att ettenas om
dåoch delta i eventuell sammanläggning. Om har förhindratparten en

medling bör förlikningsmannen videnligt LO sarnmanläggning läggaen
begränsat sådanförlikningsbud. begränsat förlikningsbud börEttett

endast få innehålla höjning löner och andra ersättningar och inteen av
förändringar löneprinciper eller allmänna villkor.av

Eftersom förslaget beslut avtal innebär betydandeom gemensamma om
förändringar i det svenska förhandlingssystemet LO utredningenattanser
bör genomföra grundlig konsekvensanalys sådant förslag. Detetten av
juridiska regelverket måste analyseras övergång måsteEn ske suc-noga.
cessivt eftersom de nuvarande har olika längdavtalen och slutdatum.
Slutligen måste det finnas tid skallför bli ochatt systemet accepterat ge
legitima avtal resultat. Utredningen bör enligt LO detäven prövasom om
finns alternativa metoder för Sammanläggning möjlighetersom ger samma
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nå full sysselsättning och samtidigt tillmöjligheteratt än störresom ger
legitima områden.avtal inom alla

De danska erfarenheterna sammanläggning utsträckningiär storav
positiva. långSammanläggning där reglerat i lag och har fungerat underär
tid. Sammanläggning metod alla de organisatio-accepteras storasom av

nåoch har varit verksamt medel fram på rimligtill avtalett attnerna en
nivå. många år bakåtSett tiden legitimiteteni har i det danska kon-över
fliktlösningssystemet endast tillfälligtvis ifrågasätts den danska förlik-när
ningsmannen lyckats fåinte har medlarbud ochparterna att acceptera
lagstiftning få stånd,har tillgripits för avtal till vilket exempelvisatt
inträffade våren 1998.

ocksåDe danska erfarenheterna tyder sammanläggning kan med-att
verka till fungerandeväl lönebildning och god ekonomisk utveck-en en
ling. Danmark har under 1990-talet i genomsnitt haft löneök-4 procents
ningar, år.inflation och reallöneökningar2 2 Deprocents procents per

åren påtagligthar sysselsättningen fallit5 stigit och arbetslöshetensenaste
kraftigt. den vårenStorkonflikten danska arbetsmarknaden 1998 inträf-
fade kommit nivå,arbetslösheten hade till hälftennär är nästanner en som

vad Sverige påden i om internationellt standardiseratär mäter ettav man
sätt.

Att sammanläggning emellertid inte kan utveck-ensam ge en gynnsam
ling demonstreras detta fanns i Danmark landetäven näratt systemav
tidigare hade utveckling. Det har tillkommit sedanen ogynnsam som
mitten också1980-talet och har medverkat till utveck-den godaav som
lingen dels vissa arbetsmarknadspolitiska reformer, delsär samsynen
mellan på arbetsmarknaden fördelarna med lönebildningparterna om en

låg ocksåförenlig med inflation. Danmark har börjansedanärsom av
1980-talet fört valutapolitik med fastare koppling till D-marken änen en
vad exempelvis Sverige har haft.

En nackdel med sammanläggning kan det stelheter ikanattvara ge
lönebildningen. DanmarkI har dock för lokala anpassningarutrymmet
tillgodosetts det alltmer centralautbredda lägstlönesystemet. Degenom
avtalen frågor,sociala arbetstider, medanlägstlönersemester,avser m.m.,
lönerna på lokal nivå. innehållerbestäms Det innebär kollektivavtalatt ett

lägstlönesats, den undre i timlönen. den harFörutgör gränsenen som som
timlön, överstiger det beloppet, får ingethöjningar i kollektivavtalen som

omedelbart genomslag.
Ett skäl till Danmark har annorlundasammanläggning kan denatt vara

organisationsstrukturen på löntagarsidan. yrkesförbundDanmark har fler
jämfört med Sverige. Skulle organisa-Sverige högre gradmot en av
tionssplittring sådana på områdettendenser finns bl.a. det statliga- -
kommer motiven för Småsammanläggning stärkas. organisationer medatt

konfliktstyrka kan nämligen uppnå fördelar andraha särskilt lättstor att

10
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organisationers småbekostnad. förLöneökningar kostar arbets-grupper
givarna relativt fårlite och bördan bäras andra organisationerav geiom
minskat löneutrymme eller ökade priser.

I Norge och i Finland tillämpar andra metoder sammanläggiingänman
för uppnå samordning. Den norska riksmedlaren fyller viktig rollatt en en
vid kollektivavtalens tillkomst. medlingsverksamhet,Den han bedri-som

får också indirekt stöd traditionella tvångsskiljeförfaraide,detettver, av
kan längre fram för kräver betydligt Ivänta ancra.änparter,som som mer ,

Finland har breda inkomstpolitiska uppgörelser tjänarman som sanma
syfte.

Utredningen de övriga förändringar, föreslårutredningenattanser som
åstadkommagoda möjligheter väl fungerande lönebildning,att rotsger en

de innehållerinte möjligheten till sammanläggning. Kombinationeiatt av
och starkare medlingsinstitut, utökade befogenheter för instiutetett nytt

och medlarna, stärkt norrnbildning och konfliktregler börstramareen
underlätta den samordning i lönesättningen, syftarsammanläggningensom
till, och därmed medverka till högre tillväxt, stigande reallöner ochen
sysselsättning och fallande arbetslöshet. Partemas ansträngningar iegna

ocksåsyfte naturligtvis väsentliga.ärsamma
Om möjligheterna i skede skulle bli införa någonstörreett attsenare

form sammanläggning medlingsbud skulle följande skiss kunna tjänaav av
utgångspunkt. påpekasbör emellertid samtidigtDet sammanligg-attsom

ning förknippadmetod med principiella praktiskaochär storasom pro-
blem.

Det skulle kunna i MedlingsinstitutetMBL har befogenhetatt attanges
lägga fram medlingsbud avtalsområdenför flera samtidigt, och begäraatt

skall Befogenhetenfatta beslut. bör avgräisasatt parterna ett gemensamt
till gälla sammanläggning inom huvudavtalsornråde inteatt ett ent-om
ralorganisationema avtalar Parterna bör ha befogenhet avtalaannat. attom
både mindre och områden för sammanläggning, samligastörreom men

ingår i sammanläggningsområdet sådantbör i avtal.parter ettsom vara
Gemensamt beslut ellergodkänna förkasta det sammanlagdaattom

medlingsbudet skulle fattas förbundsparterna avtalzom-de aktuellaav
rådena. Om majoritet löntagarna eller arbetsgivarna nej til detsägeren av

såsammanlagda budet det måsteförkastat. Beslutsregler preciserasär
innan med kansammanläggning genomföras. Medlemsorrröst-systemet
ning kan underlätta röstproceduren, ocksådet bör möjlig attmen vara
hitta beslutsordningar för vikta beslut, har fattat:att samman som av
organisationernas styrelser, förhandlingsdelegationer eller motsvarande.

Sammanläggning skulle inte några hinder det organisationermöta när rör
medlemmar i huvudorganisationer, har tillstyrktär attsom som samnan-

läggning får ske. En ordning Medlingsinstitutet ävenrätt attsom ger
sammanlägga organisationer, någotinte har sitt samtyske,sätt gettsom
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står i strid med grundlag och internationella konventioner. gällerDet t.ex.
Medlingsinstitutet sarnrnanläggning skulle vilja förhindra attom genom en

liten någonorganisation, inte medlem i huvudorganisation, vidtarärsom
stridsåtgärder. Sammanläggning mellan huvudavtalsornråden kan inte

frånheller områden.ske samtycke berördautan
En fördel behållermed sammanläggning beslutanderättenär att parterna

kollektivavtalen. Om tillräckligt andelöver arbetsgivarna ellerstoren av
arbetstagarna ogillar finnssammanlagt medlarbud möjlighet avvisaett att
budet vidta stridsåtgärder.och har inte varje enskild organisationDäremot
möjlighet på hand avvisa avtalsförslag. En konsekvensatt ettegen av

såledessammanläggningen kan bli det stimulerar samverkan bland dematt
ingår sarnrnanläggningsornråde.i riskerarDet emellertid samtidigtettsom

leda till organisationer bryter sig loss huvudorganisationerna elleratt att ur
det sker splittring förbunden och de förbunden inte kom-att atten av nya

någontillhöra huvudorganisation.attmer

7.9 Samordning avtalsförhandlingarav

Utredningens förslag: Medlingsinstitutet bör ha befogenhet detnär äratt
lämpligt verka för samordning förhandlingar löner och allmännaen av om
anställningsvillkor.

Skäl för förslagutredningens

Enligt direktiven skall förlikningsmannainstitutet aktiv iroll deges en mer
enskilda avtalsförhandlingama. Vidare förslag har framförtsnämns att

olika fonner samordning avtalsprocessen.rörsom av av
Utredningen övervägande skäl talar för högre gradattanser en sam-av

ordning avtalsinnehållet i förhandlingar löner och allmänna avtals-av om
villkor och Medlingsinstitutet i uppgift sådanbör ha verka föratt att en
samordning. emellertid ingen självklar slutsats, finnsDet eftersom detär
både fördelar nackdelaroch med ökad grad samordning. allaI hän-en av
delser bör samordningen bygga på frånbred uppslutning parternaen
arbetsmarknaden påoch inte tvång. Utredningen utvecklar i det följande

denna punkt.resonemangen
Det finns vissa samhällsekonomiska studier tyder det ärattsom en

fördel antingen samordnade avtalsförhandlingar elleratt mot motmer
lokal lönebildning. Calmfors och Drifñll har i uppmärksammadmer en

studie påredovisat resultat, tyder graden samordning för-attsom av av
handlingarna har betydelse för avtalens innehåll. Företagsvisa avtal res-
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pektive samordnade centrala avtal det bästa resultatet i bemärkelsen attger
arbetslöshet har kunnat kombineras lågmed inflation. Motsatt gäller att
okoordinerade branschvisa förhandlingar tenderar högreatt ge
arbetslöshet. Senare skattningar har inte visat stabila resultat, detmen
finns också teoretiska skäl för det finns samband mellan förhand-ettatt
lingssystem lönebildning,och välgrundade. I samordnade för-ärsom
handlingar finns det bättre förutsättningar utforma såavtalen deatt att tar
hänsyn till sysselsättningen arbetsmarknaden i Flera destort. av
forskare utredningen har anlitat har tagit fördelarna med attsom upp

avtalsinnehållet.samordna En samordning förutsättningar förstörreger
komma löneökningar förenligaöverens medparterna äratt om som

fallande arbetslöshet och stigande sysselsättning.
Även både företagsvisa förhandlingar och samordnade förhandlingarom

i slutändan kan förväntas medverka till god sysselsättningsutveckling,en
så skiljer sig de sannolika påeffekterna lönestrukturen. Medan samord-
nade förhandlingar tenderar leda till relativt lika löneutvecklingatt
olika områden påtenderar förhandlingar företagsnivån leda tillatt en

lönespridning.större
Samordning avtalsinnehåll förekommer i flera länder, underav som

år har haft god ekonomisk utveckling med fallande arbetslöshet.senare en
I Finland och Irland tillämpas med nationella inkomstpolitiskat.ex. system
uppgörelser. I Danmark och Norge sker samordning medlingen.en genom
Det dock såinte medlarna har i uppdragär till avtalenatt att attse

till de samhällsekonomiska förutsättningarna. Samordningenanpassas
bygger i stället på fåmedlarna söker alla haratt parterna att acceptera att

vinna på nivåerna utgångspunkti avtalen med i exportsektomsatt sättsatt
konkurrenskraft och förändringar lönerelationer genomförs stegvis.att av

ÖsterrikeBåde Nederländerna och har valutapolitik med starken en
knytning valutan till den tyska D-marken, vilket ställer kravstoraav
lönebildningen. åstadkomsSamordningen därmed allaatt partergenom
har utgå frånatt samma norm.

Det finns också gåttemellertid länder har lokal lönebild-motsom mer
ning och har haft god ekonomisk utveckling med fallande arbetslösheten
under år. I Europa gäller det främst Storbritannien. Utanför Europasenare
gäller det bland Australien och Nya Zeeland. kan också påMan pekaannat

USA, har i huvudsak oreglerad arbetsmarknad, i hög grad haratt som en
klarat kombinera god tillväxt, stigande sysselsättning, fallandeattav en
arbetslöshet lågoch inflation år.under senare

Det åstadkommamöjligt samordning avtalenär inom föratt en av ramen
Österrikeolika förhandlingssystem. I bestäms anställningsvillkoren för

Ävenarbetare i påhuvudsak central nivå. i Norge innehålleroch Finland
de centrala avtalen bestämmelser löneökningar. Samordningenom

nivåcentral kan ske löneökningarna för de anställdaäven bestämsom
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de enskilda företagen. Danmark gäller samordningen minimilönerI endast
och allmänna anställningsvillkor. Löneökningama för huvuddelen deav
anställda bestäms företagsnivå. I Nederländerna har storföretagvissa
lämnat branschförhandlingarna ingår i organisationer, deltar imen som
den övergripande samordningen. I Irland sluts de inkomstpolitiska uppgö-
relsema nivå,central påeventuella kollektivavtal sluts respektivemen

Mångaföretag. de internationella företagen i Irland inte iär parterav
kollektivavtal.

Utredningens samlade bedömning finns bådedet samhällsekono-är att
miska skäl och erfarenheter från andra länder, talar högreför attsom en
grad samordning kan bättre resultat okoordinerade branschvisaänettav ge
löneförhandlingar. övergåAlternativet till lokal lönebildning skulleatt en
troligen också bättre resultat, torde inte möjligtett attge men vara genom-
föra med den höga organisationsgraden och den internationellt starkasett
inriktningen på smårelativt inkomstskillnader i det samhället.svenska I
det perspektivet förefaller i och för sig det danska attraktivt medsystemet
sin kombination samordning sociala frågor,vad gäller arbetstider,av

minirnilöner och lokal bestämning själva löneökning-semester, m.m. av
arna.

Utredningen konstaterar vidare fåttsamhällsekonomiska hänsyn haratt
roll i medlingen under 1990-talet tidigare. Det arbetssättetstörre änen nya

utvecklades först i den s.k. Rehnberg-gruppen. riktlinjernaI till gruppen
anfördes den ekonomiska utvecklingen med snabba kostnadsstegringaratt
innebär allvarligt hot den fulla sysselsättningen i landet och där-ett mot

ocksåmed välfärdspolitiken. Vidare nämndes statsministern eftermot att
kontakter med företrädare för arbetsmarknadens hade konstateratparter att
det fanns förutsättningar för särskilda insatser för växla nedprövaatt att
löneökningarna. särskilde förhandlarenDen fick i uppdrag medverkaatt
till uppgörelser mellan de avtalsslutande och till avtalen skulleparterna att

den karaktären de ledde till radikal dämpning de totalaattvara av en av
löneökningama inklusive löneglidningen under 1991. I tilläggsuppdragett
i september 1990 fick Rehnberg-gruppen i uppdrag undersöka förutsätt-att
ningarna träffa stabiliseringsavtal för i första hand 1991.att

Rehnberggruppen lärrmade förslag till stabiliseringsavtal i decemberett
1990. Alla arbetsgivare På fackligasvarade ja. den sidan bildenvar mer
splittrad. Från LO korn positiva från förbund motsvarande 83 procentsvar

medlemmarna, från frånTCO och41 SACO 78 Samt-procent procent.av
liga förutsatte hela arbetsmarknaden skulleparter svarat attsom svara
ja. Förhandlingar inleddes och till hade praktiskt helaslut arbets-taget
marknaden innehållträffat avtal med och för tidsperiod.samma samma

I avtalsrörelser under 1990-talet har de medlare, har utsettssenare som
förlikningsmannaexpeditionen fånonnalt eftersträvat att parterna att taav

samhällsekonomiska framgårhänsyn. Det bl.a. förlikningsmannaexpe-av
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ditionens remissyttrande utredningens delbetänkande. medlarnasöver I
förslag till avtal har ofta infogats det samhällsekonomiska läget.texter om
Att medlarna har infört sådant arbetssätt, där själva fört inett texter,man

inte bygger på frånyrkanden dem i förhandlingen, harär partersom som
accepterats.

åretsI avtalsförhandlingar gåtthar riktningen högre gradmot av sam-
ordning, främst de område.avtal har träffats industrinsgenom som
Industrins samarbetsavtal syftar till främja industriell utveckling, lön-att
samhet och konkurrenskraft för därigenom lägga grund för god löne-att en
utveckling och goda villkor i övrigt för de anställda. avtaletI ävenanges

Industrikommittén skall ekonomiskt råd. rådDetta skall kunnaatt utse ett
lämna utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor på uppdrag

förbundsparter eller opartisk ordförande ellergemensamtav av en av
Industrikommittén.

Inför årets avtalsförhandlingar samordnades utgångspunktemavidare för
LO-förbunden frånmedverkan LO centralt. Det förekommer ävengenom
informell bådesamverkan i nätverk, påarbetsgivarsidan den fack-och
liga sidan.

Medlingsinstitutet bör denna bakgrund ha i medverka tilluppgiftmot att
samordning avtalsförhandlingama. Denna samordning dock byg-bören av
på frivillighet. tvångssamordningEn skulle riskera strida inter-att motga

nationella konventioner.
Medlingsinstitutet kan verka påför samordning flera Ett ärsätt. sätt

nonnbildning. Medlingsinstitutet påkan verka fört.ex. att parternagenom
arbetsmarknaden får på de samhällsekonomiska förut-en gemensam syn
sättningarna. Den s.k. Europanonnen skapa Detsättett attvar en samsyn.
har diskuterats utformningen på någothade kunnat förgöras sättannatom

förhindra den blev golv i förhandlingarna. Industrins ekonomiskaatt att ett
råd har istället för viss siffra gjort vissa känslighetsberälmingaratt ange en

konsekvenserna för sysselsättning vid olika löneantaganden.av m.m.
Medlarna kan vidare medverka till samordning utformningengenom av

förslag till avtalslösning. Medlaren bör ha söka påverka innehållet irätt att
avtal. Det kan handla fåförsöka hänsyn tillett t.ex. att parter att taom

redan träffade avtal eller försöka få ståndtill avtal inte i onödanatt som
försvårar uppgörelser för de inte har slutit avtal. vilkenIännuparter som
utsträckning det lämpligt påverkamedlaren söker avtalsinnehålletär att
bör i varje medlingssituation. fårMedlarenavgöras försöka hitta ba-en
lanspunkt mellan intresset åstadkomma vadsamordning ochatt ettav
medlingsbud måste innehålla för den aktuella tvisten fåskall lös-att en
ning.

En särskild teknik för få påverkamedlare söka avtalsinnehålletatt att
skulle kunna Medlingsinstitutet medlaren instruktionattvara ger en om
inriktningen på avtalsbud och den instruktionen offentliggörs.ett att
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påTekniken med instruktion kan tillämpas olika möjlighetEnsätt. är attl
i för inte ansvarsfullt ianvända instruktionen undvikaatt att parter agerar

förhandlingarna. Möjligheten instruktion skulle kunna parternaav en ge
incitament på seriöst skälsköta förhandlingarna Ettsätt. annatatt ett
skulle påverka medlemmarförväntningarna bland organisationensattvara

vilket resultatet kan bli medlingsförhandling.om av en
uppstå instruktionProblem kan emellertid ogillarpartom en som en

stridsåtgärder Då riskerarväljer för undanröja instruktionen.vidtaatt att
låst, stridsåtgärdemaförhandlingsläget bli eftersom sig likariktaratt

mycket institutet Väljer Medlingsinstitutet attmotparten.mot motsom
ändra instruktionen kan det uppfattas det lönar sig obstrueraattattsom

institutet. Skulle Medlingsinstitutet istället välja ligga kvar medmot att
den ursprungliga instruktionen, kan tvingas lämnaattmotparten
medlingen få lösning Utredningen därför inteför konflikten.att en av ser

någon få tillämpning, villdetta teknik, bör allmän mensom som en mer
ändamålsenligt välforrnuleradinte heller utesluta det kan medatt vara en

instruktion situationer.i vissa

7.10 Skiljeförfarande och skiljenärnnd

Utredningens förslag: bör inte införas allmän möjlighet för Med-Det en
lingsinstitutet tvångsskiljeförfarande. fin-förordna bör detDäremotatt om

skiljenärnnd lmuten till Medlingsinstitutet, vilken kan avgöranas enen
tvist till uttömda, nödvändigt efteralla möjligheter medlingnär är ettom

råd-särskilt beslut riksdagen. Vidare Medlingsinstitutet habörav en
givande och stödjande roll vid konfliktlösning bland attannat genom

börerbjuda hjälp med olika former skiljeförfarande. Medlingsinstitutetav
skiljeförfarande. Omkunna tvistavgöraparter attuppmana en genom

till uppgift infomrerauppmaningen inte följs bör Medlingsinstitutet ha att
tvångs-regeringen eventuellt rekommendationoch omavge en

Skiljeförfarande.

Skäl för utredningens förslag

frågorDessa berörs inte i direktiven behandlas utredningen delsutan av
frånbakgrund förslag enligt vilket medlare bör kunnaSAF,mot ett enav

tvångsskiljedom, påanvända det särskilda skäl, dels initiativföreliggernär
påutredningen konflikter arbetsmarknaden.metod lösaattav som en
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Tvångsskiljenämnd

Enligt förslaget från tvångsskiljeförfarande dåSAF skulle kunna äga rum,
förhandlingarna blockerade. Förfarandet skulle kunna samtligaär avse
förhandlingsfrågor eller enbart vissa. skulle därmed möjligtDet attvara

svårlösta tvistefrågoravskilja särskilt för skiljedom. skulleSkiljemän
enligt medSAF kunna stöd bestämmelserna i skiljemannalagenutses av
eller intemedlarna, vill medverka. Under skiljeförfarandetpartav om en
skulle fåfredsplikt gälla. Innan skiljeförfarande tillgrips skulle parterna
tillfälle frågansig. Om ingendera skulle vilja avgjordhaatt yttra parten

skiljedom, skulle detta undantagsfallrespekteras. I skulle medlarnagenom
bådadock kunna förordna skiljedom vilja, till exempel imot partersom

dåfall stridsåtgärder medför skador för tredjestora man.
Ett alternativ till det beskrivna förfarandet skulle SAF kunnaenligtnyss

införa tvingande slutbudsmedling. Medlaren då kunna väljaskulleattvara
det slutbud, medlaren lämpligast. svårighetEn medparternasav som anser
slutbudsmedling, SAF har berört, avtalsförhandlingar kom-är ärattsom
plexa många frågor, svåraoch värdera inbördes. Det kanrör är attsom
därför besvärligt för formulera vanskligtslutbud ochparterna att ettvara
för medlaren värdera och jämföra slutbuden. enligtDock bör det SAFatt
beaktas tvingande frågaslutbudsmedling endast skulle komma i vidatt
synnerliga skäl.

tvångsskiljedomRisk för eller tvingande slutbudsmedling skulle enligt
SAF sannolikt öka konstruktiviteten i förhandlingarna. skulleParterna
alltid ha möjlighet träffa tvångsme-uppgörelse och därmed undvikaatt
dellema. fåskulle starkt incitament avtalDe kraft slutaett att utanav egen

vidta stridsåtgärder.att
föreslåEnligt gällande regler kan förlikningsman inteparter,nu en som

låtakan Förliknings-avtal, tvisten skiljemän.avgörasett attenas om av
ocksåkan medverka till skiljemän. själva skilje-utseende Hurmannen av

förfarandet gå frånskall till inte lagreglerat. skiljemannalagen 1929Iär
finns det regler skiljeförfarande, de kan inte vidare tillämpasutanom men
på intressetvister skrivna lösasför rättstvister, dvs. tvister kanärutan som
på rättslig i sista hand rättegång. Enligt förlik-MBL kanväg, genom en en
ningsman åtainte vidare sig skiljemannauppdrag arbetstvist.i Detutan en
får bara ske förlikningsmannaexpeditionen i särskilt medger det.fallom
Det har aldrig funnits bestämmelser tvångsskiljeförfarande i denom
svenska kollektivavtalsrätten.
Utredningen det inte tvångsslciljeförfa-möjligt införaäratt att ettanser

pårande det SAF har föreslagit. Skiljeförfarande konflikt-sätt som som
lösningsmetod föremåli avtalstvister har varit i Sverige,för utredning men
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gjordes. Förslag göradessa utredningarsedandet länge att enomvar
tillkollektivavtalbindandetillmedlingsförslagförlikningsmans uppevar

intei principdärefter1930-talet, haroch1920-diskussion under men
återkommit.

tvångsskilje-lagstiftninginförandetalarstarktEtt skäl emot omavsom
fören-tillämpning inte kangenerellmedförfarande detär ansesatt en --

stridsåtgärder regeringsformen.ifackligagrundlagsskyddet förligt med
påkonventionemainternationellamed dekonfliktockså ikan kommaDet

slut-praxisoch lLOzssociala stadgan äreuropeiskaområdet. Enligt den
tillåtna inom s.k.tvångsförlikning endastochskiljeförfarandebudsmetod,

Vattenförsörjning,elförsörjning,sjukhusvård,essential services, t.ex.
degånger anmältshar fleraNorgeflygtrafikkontroll.ochteletjänster av

ocksåoch harkonventionsbrottpåståddaförorganisationernafackliga
kortvarigaförEndastkonventionsorganen.fåttgånger kritikupprepade av

"essentialbenämnsområdet för vadinomeller ingreppingrepp ser-som
påtillkollektivavtal kommer sätt ängodtagbart annatvices" det attanses

strejkrätt.underförsförhandlingar,fria somgenom
lönebildningensockså ha nackdelar förkantvångsskiljeförfarandeEtt

frånflyttasutfallet förhandlingarnaförlegitimitet. Genom ansvaretatt av
utred-forskareflera definns det,till skiljedomaren somparterna avsom

förläng-orealistiska lönebud. Iförpåpekat, riskanlitat harningen har en
utvecklingstabilförenliga medintetill avtalningen kan det leda är ensom

på arbetsmarknaden.
undersökt, därharutredningende länder,endaNorge detär somav

skervilja. Detskiljeförfarande tillämpas att stats-mot parternas genom
skiljeförfarande,efterskiljedomobligatoriskmakterna lagstiftar ettom

dock inteRikslønnsnemnda. finnsDetinrättadefasti denägersom rum
vilja,skiljeförfarandenågon på förhand medgerlag parternasmotsom

erfarenheternagång. Norge harvarje Imåste utfärdaslagsärskildutan en
positiva,varit övervägandelönebildningentvångsskiljeförfarande förav

frekventoch periodviskonfliktermångavaritdet haräven an-enom
tvångsskilje-visarFörhållandena i Norgeförfarandet.vändning att omav

det hakanlösning i nödfall,tillgåförfarande finns enatt ensom
på konfliktviljan.förhandlingskraven ochpåbådeverkandämpande

Skiljenämnd

tillskiljenänmd knutenfinnasdet börföreslår däremotUtredningen att en
tillmöjlighetertvist allakanvilken närMedlingsinstitutet, avgöra en

inteutredningenljusetskall iförslagetuttömda. Detmedling attär avses
avsnittseSammanläggningförslagetfå förgehörfinner möjligtdet att om
arbets-främjaDanmarkifungerar sättSammanläggning7.8. ett attsom
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fred på hela huvudavtalsområdet. I Norge uppnås motsvarande effekten
användning obligatoriskt skiljeförfarande.genom Utredningens förslagav

innebär bör utveckla ordning,att detgör starkman sättsatten som press
på själva nå fram tillparterna avtal ochatt samtidigt påbyggerett attsom

både för stridsåtgärderansvaret och avtal skall ligga kvar på parterna
själva.

Den fasta skiljenärrmden vid Medlingsinstitutet bör bestå sju leda-av
tvåmöter, förslag löntagarorganisationerutses och tvåvarav av

förslag arbetsgivarorganisationer. En ledamöterna från arbetstagar-av av
organisationerna bör arbetare och tjänstemän. Pårepresentera arbets-en
givarsidan bör privat sektor och offentligrepresentera sektor. Treen en
ledamöter bör oberoende. Varje ledamot bör ha personligvara en supp-
leant.

Det finns flera motiv till den fasta skiljenämnden bör haatt en samman-
sättning, speglar hela arbetsmarknaden. Ett skäl konfliktsom är näratt en
har fått sådana konsekvenser Medlingsinstitutet finner det motiveratatt att

låta tvistefråganparterna i skiljenämnd,uppmana att såavgöras kon-är
flikten inte enbart fråga för de berörda Hur lösningenparterna.en av en
sådan konflikt utformas kan få konsekvenser för den övrigaäven arbets-
marknaden och samhället i Ett skäl Medlingsinsti-stort. ärannat näratt

inte längre finnertutet det meningsfullt medla mellan kanatt detparterna,
så skulle ha svårigheteratt parternavara stora skiljenämnd.att enas om en

När stridsåtgärder pågåtthar tid det inte braär får ytterli-en om man en
tidsfördröjning till följd integare kan vilkenatt parternaav enas om

skiljenämnd, bör kopplas in i det aktuella fallet. Det bör höra tillsom
undantagen Medlingsinstitutet tvingasatt lösaatt parterna attuppmana
frågor i skiljenämnd, varför det inte bör finnas än nämnd.mer en

Den utredningen föreslagna nämnden har lånat drag från Rikslønns-av
nemnda i Norge. Denna nämnd träder i funktion den norskanär harstaten
utfärdat särskild lag den skall tvist.avgöra Nämndenatt beståren om en

sju ledamöter, opartiska och tvåär kommer frånav tre varderavarav
arbetstagar- respektive arbetsgivarsidan. I Norge det vanligtär att
arbetsmarknadskonflikter leder till beslut tvisten skall iatt avgörasom
Rikslønnsnemnda.

När möjligheten till frivilliga lösningar har ochuttömts samhället inte
kan konsekvenserna stridsåtgärdernaacceptera finns det alltid möjlig-av
het för riksdagen besluta hur tvist skall lösas.att Den möjlighetenom en
har sällan utnyttjats i Sverige. Senast gjordes det 1971 i samband med en
konflikt med SACO område. Däremot sker detstatens ibland i Dan-
mark och relativt ofta i Norge.

Medlingsinstitutet föreslås kunna låta tvistparterna attuppmana en
avgöras skiljenämnden i fall då stridsåtgärder har börjat vidtasav och
institutet bedömer alla möjligheter till medlingatt är uttömda. En sådan
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förstärksdag, deniredanmöjlighet finns, har ävennämnts, numensom
Omtill Medlingsinstitutet.skiljenämnd, knytsden partensomgenom

informeraMedlingsinstitutetsådan böruppmaning,följavägrar att en
regeringenrekommenderakunnabör samtidigtregeringen. Institutet att

Riks-tvångsskiljeförfarande.beslutaföreslå riksdagenden skall att om
skilje-denbeslutai Norgedå på motsvarandedagen kan sätt attsom

får ochtvistenMedlingsinstitutettillknuten avgöranämnd, attärsom
stridsåtgärder olovliga.därefter är

tillkomstenförelagstiftning fannstill dendelvisFörslaget ansluter som
tvistandedeförlikningsmanden kundeMBL. Enligt par-uppmanaenav

arbetstvister. Detskiljedomare iskiljeförfarande ellerutnyttjaterna att
kundeförordnaockså för regeringenfanns möjlighet att sompersoner
MBLskiljenämnder. Närordförande iellertjänstgöra skiljedomaresom

eftersombetydelse,nämnvärdinteberörda bestämmelsernaskrevs hade de
både be-Därför upphävdesskiljeförfarande.behovdet sällan fanns av

skiljeförfarande ochutnyttjauppmaning tillstämmelsen attparternaenom
skiljedomare.bestämmelserna om

fannslagreglergår deemellertid längreförslagUtredningens än som
uppmaninginte följerdet falletreglerarföre MBL. Det även att parten en

det inteskiljeförfarande. Omtvist ifrån Medlingsinstitutet avgöraatt en
enligtMedlingsinstitutetåteruppta medlingen börmeningsfullt attanses

därvid kunnaMedlingsinstitutet börregeringen.förslaget infonnera re-
frågan skallföreslå riksdagen avgörasregeringenkommendera attatt

från Med-sådant slagrekommendationskiljeförfarande. En avgenom
tillkommaytterligarelingsinstitutets sida kan sätta parterna attpress

aldrighittillstvångsskiljeförfarandetilläggasavgörande. börDet ettattett
stiftarriksdagen sär-Sverige och det förutsätterhar förekommit i att en
fortsättningenbör ianvändas. Detgång, då skallskild varje det ävenlag

fullfölja sittavstår frånMedlingsinstitutetundantagsfallenhöra till attatt
pågående tvist.arbete med en

skilje-låta tvistMöjligheten avgörasattparternaatt avenuppmana
avtalsför-fallskyddsnät för detocksånämnden bör finnas ytterstasom

förhandlings-område, täcksslutföras inomhandlingar inte kan ett avsom
två nivåerfinnasinte skalldetavtal Industriavtalet. Förliknande att av
medlare inombefogenhetMedlingsinstitutet inteförhandlingar att utseges
ochintentioneremellertidsådana områden. Om trotsparterna an-egna

hamåste samhälletöverenskommelse,uppnåsträngningar inte kan enen
Medlingsinstitutetmöjlighet ingripa attparternaattatt uppmanargenom

Med-efterinte sigSkullefrågan skiljenärnnd. rättaavgörs parternaav
Medlingsinstitutetåterstår för över-baralingsinstitutets uppmaning att

riksdagsbeslut.eventuelltfrågan förlämna till regeringen
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Rådgivning

Utredningen föreslår vidare Medlingsinstitutet bör rådgivandehaatt en
och stödjande roll vid konfliktlösning. Institutet bör biståbl.a. kunna

med utveckla förhandlingsordningar.parterna Sådana avtal kanatt egna
innehålla bestämmelser intressetvister löses skiljeför-attom genom
farande. Utredningen det fördelär själva i kol-attmenar parternaen om
lektivavtal utformar regler för omförhandlingnär avtal skall ske ochav
hur det skall gå till. Utredningen också skiljeförfarande kanattanser vara

effektiv metod för komma fram till avtal. Om Medlingsinstitutetatten
finner det lämpligt, bör institutet också kunna verka för skiljeförfarande i
pågående tvister. Institutet bör kunna föreslå låta tvist avgörasparter att en
på det Omsättet. samtycker, bör institutet också kunna ställaparterna
skiljemän till förfogande.parternas

Medlingsinstitutet bör ha relativt fria möjligheter samrådi medatt
organisera skiljeförfarande pågåendeiparterna tvister, harnär parterna

samtyckt till sådan lösning. På institutet tillsätt haen attsamma som ser
antal medlare tillgängliga, bör Medlingsinstitutetett kunna erbjuda par-

skiljenämnd service förtema underlätta konfliktlösningen.atten som en
Medlingsinstitutets service till bör innebära gårdet snabbtparterna att att
få avgörande i tvist institutetett har förberett skiljenänmd,atten genom en

kan sammankallas med kort varsel. Vidare bör Medlingsinstitutetssom
medverkan minska risken för kommer oenigaatt parterna att vara om
nämndens sammansättning, vilket skulle kunna göra utnämnan-attannars
det skiljenämnden drar på tidenutav

Det bör inte och skiljenämnd för alla tvister. Det ärvara en samma
rimligt Medlingsinstitutet samrådefter medatt nämn-parterna anpassar
dens storlek och sammansättning frågatill vilken behandlas och tillsom
vilka berörs. En flexibel sammansättning ocksådetparter enklaregörsom

sammankalla nämnden med kort varsel.att Medlingsinstitutet bör ha en
lista på vidtalade ingåär i skiljenämnd. Parterna börattpersoner som
kunna föreslå de önskar skall ingå i närrmden. börDetpersoner som vara

till själva besluta de vill företräddaparterna i skiljenänm-attupp om vara
den eller den enbart bör bestå opartiska ledamöter.om av

Medlama i Storbritannien och USA, där lönebildningen sker lokalt,
skiljeförfarande och underlättar tillämpningen sådanuppmuntrar kon-av

fliktlösning på många olika bl.a. tillhandahållasätt, listor medattgenom
på lämpliga skiljedomare och ordna utbildning för sådananamn attgenom

Det den verksamhetär bedrivs i dessa länder har inspi-personer. som som
utredningen till förslaget Medlingsinstitutetrerat råd-bör haattom en

givande och stödjande roll vid konfliktlösning med hjälp slutbudsme-av
toden eller andra former skiljeförfarande. För denna roll skall kunnaattav

detutövas nödvändigtär Medlingsinstitutet skaffar sig särskild kom-att
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l
hurför utbildninganvändasbörområdet.på Kompetensen även ompetens

till.kanskiljeförfarande
skiljeupp-fråganMedlingsinstitutet börFör medlare utses omavsom
förutsätterreglerenligt dagenspånågot sättdrag somsammasomvara --

fickMBL,gällde föremedlingslag,Enligt denmedgivande.institutets som
Påarbetstvister.skiljemannauppdrag iåta sigsjälvinteförlikningsmanen

detuppmjukningi MBLgjordes detArbetsrättskommitténförslag avenav
förlikningsmannaex-skiljemanfårså förlikningsmanförbudet omatt vara

det.peditionen medger

lönestatistik7.1 1 Bättre

angåen-delbetänkandetlämnades iförslagförslag:Utredningens De som
genomföras.lönestatistiken börde förbättringar av

förslagSkäl för utredningens

lönestatistiken närförändringardelbetänkandetiföreslogUtredningen av
denutfominingenfinansiering,och sta-produktionsansvargällerdet av

publicerasstatistikrespektive denmånadsvispublicerastistik somsom
indivi-medkompletterasLINDA börforskningsdatabasenårsvis samt att

lönestatistiska data.duella -
Medlingsin-föreslogsfinansieringochproduktionsansvarBeträffande att

lönestatistik. Sta-officiellmyndighet förstatistikansvarigbör blistitutet
i sinMedlingsinstitutet,tillanslag turfinansierastistiken bör somgenom

centralbyrån ochStatistiskasamråd medefterstatistikenupphandlabör
lönestatistik.expertrådet förbehandling iefterochKonjunkturinstitutet

lönestatistikenofficielladenhuvuddelenbedömdeUtredningen att av
centralbyrån.Statistiskaproduceraskommerliksom idag att av

iförbättrasbörlönestatistikenmånadsvisadenföreslogUtredningen att
kom-täckningfullförstatistikmånadsvisavseenden: även staten, avtre

retroaktivaredovisningbättrelandstingssektorernaoch samt avmun-
före-strukturstatistiken,lönestatistiken,årsvisalöneutbetalningar. Den

med för-branscher,för 50-talredovisasstatistiksåutvidgasslogs ettatt
Statis-tjänstemän.arbetare ochförekommande falloch idelning kön

möjligtså tidigtpublicerasså densnabbasvidaretiken bör att somupp
börLINDAForskningsdatabasenstatistikenåråret efter det avser.som

lönestatistiska data.individuellamedkompletteras
Ar-remissbehandlats.lönestatistiken harförbättringFörslagen avom

Kommunalarbetareför-förbund,HandelsanställdasLO,betslivsinstitutet,
invändningarhar ingaarbetsgivarorganisationKooperationensbundet och
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Medlingsinstitutetmot bliratt ansvarig myndighet för all statlig lönesta-
tistik. Facken inom industrin och RRV det finns skälatt göraanser att
Medlingsinstitutet till statistikansvarig myndighet. Flera remissinstanser

dock Medlingsinstitutet inte böratt statistikansvariganser myndighet.vara
Det gäller Statens förlikningsmannaexpedition,t.ex. Arbetsgivaralliansen,
Näringslivets nämnd för regelgransning, SAF, VI, SACO, TCO, SCB och
AgV. Invändningar kommer också från Socialvetenskapliga forsknings-
rådet och Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

SCB tillstyrker däremot utredningens förslag utökad statistikproduk-om
tion. Beträffande den månadsvisa statistiken redovisas inga invändningar

förslagen. Utbyggnadenmot årsstatistiken till fler branscher kritiserasav
Näringslivets nämnd för regelgranskning ochav SAF. Enligt kommun-av

förbundet målet ha årsstatistikenär klar i januari/februariatt omöjligheten
inte mättidpunkten ändras. Förslaget utbyggnadenom databasenom av

LINDA inga invändningar.möter
Utredningen vidhåller sina tidigare förslag. Det finns få saker, såärsom

viktiga för utvecklingen i Sverige, väl fungerande lönebildning. Ensom en
förbättring lönestatistiken väsentligär del i åtgärder,deav utred-en som
ningen föreslår för förbättra lönebildningen.att Parterna måste ha förtro-
ende för lönestatistiken. De måste också ha goda möjligheter påverkaatt
utformningen och utvecklingen statistiken. Det kan fådeav attgenom
Medlingsinstitutet blir statistikansvarig myndighet och att ettgenom
expertråd för lönestatistik knyts till institutet.

Utredningen den nuvarande årliga lönestatistikenatt harmenar ett
begränsat värde eftersom ifrågasätter kvalitetenparterna och användbar-
heten i statistiken. Det enligtär utredningen inte möjligt att parternage
tillräckligt inflytande på SCB:s statistikproduktion med den nuvarande
ordningen. Genom flytta statistikansvaret till någonatt myndighetannan
där har starkt inflytandeparterna finns förutsättningarett för statistiken

kommer haparterna förtroende för.större Någotsom att alternativ till att
Medlingsinstitutet den uppgiften kan utredningen intege se.

Det har vidare framförts synpunkter utredningen i enlighetatt medom
direktiven borde ha förslag avtalsområdesindeladpresenterat om en sta-
tistik. Det gäller LO och flera LO-förbund.t.ex. Det har också från flera
håll framhållits bättredet med statistikavtaläratt mellan Utred-parterna.
ningen redovisade i delbetänkandet motiven för inte föreslåatt en av-
talsområdesindelad statistik och fortfarande inga möjligheter tillgo-ser att
dose sådana önskemål. Värdet statistikavtal poängterade utredningenav
redan i delbetänkandet. Utredningen har vidare förhandlingarnoterat att

sådana statistikavtal sedan delbetänkandetom presenterades har påbörjats
på industrins område.
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ochlöneutveckling7.12 Rapporter m.m.om

Samhällsekonomi

pub-Medlingsinstitutet årligendetförbörförslag."Utredningens attsvara
samhällsekonomiskaochlöneutvecklingtvåliceras rapporter m.m.om

löneförhandlingar.förförutsättningar

förslagSkäl utredningensför

tillräckligamedlingsinstitutet börframgårdirektivenAv resurseratt ges
Insti-lönebildningen.inomutvecklingenoch analyseraföljaför kunnaatt

dearbetsmarknaden ochpåregelverketöverblickskall ha god övertutet en
ekonomiskakvalificeradetillgång tillskall hakollektivavtalen.olika Det

statistik,och tolka ärsammanställautredningar och kompetens att som
skallsammanhangetuppgift i detlönebildningen. En attrelevant för vara

gällerdetarbetsmarknadeneuropeiska närpåutvecklingen denfölja
förhandlingsformer. Iavtalskonstruktioner ochlönekostnad,utveckling av

träf-redansammanställaliggaböruppgiftermedlingsinstitutets även att
lokalt.fade och hur dessaavtal omsätts

årligendetförbörMedlingsinstitutetföreslårUtredningen attatt svara
ochbeskrivabörlöneutveckling Rapportenpubliceras rapport m.m.omen

arbetsmark-ochförhandlingssystemlöner,analysera förändringen av
skallAvsiktenomvärlden.och ärSverige rapportennadslagstiftning i att

våra vikti-iutvecklingendenredovisninginnehålla fyllig senasteaven
mellan ländernaintegrationenökadedenGenomkonkurrentländer.gaste

för bättrearbetsrättochavtalssystemkunskap attbehov bättrefinns omav
och yrkes-branscherolikaförkonkurrenskraftenbedöma förändringen av

yrkes-branscher,förockså redovisasbehöverLönestatistikengrupper.
rättvisandespridningsmått. För göramedoch attgärna enetcgrupper,

tolk-ochstatistikkällorkännedomingåendedockfordrasbeskrivning om
ningsproblem.

detförMedlingsinstitutet börocksåföreslår attUtredningen att svara
förutsättningarnasamhällsekonomiskadeårligen publiceras rapport omen

framtidsinriktad ochskalllöneförhandlingama. Dennaför rapport vara
kan förväntasutvecklingenekonomiskahur deninnehålla bedömningar av

omvärlden. Sär-ochSverigeavtalsperioden ikommandedenunderutse
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skilt viktigt det beskrivaär den omvärld,att Sverige har verka iattsom
och konkurrera med. Beskrivningarna bör mångfacetterade änvara snarare

försöka lägga fastatt för löneökningstakten i form endaen norm ettav
procenttal.

Det finns flera skäl för dessa förslag. För det första finns det principiella
skäl talar för verklighetsbildatt underlättarsom fören gemensam parterna

komma fram till uppgörelseratt konflikt. Flera de forskare,utan av som
utredningen har anlitat, lyfter fram samordning, sätt göraett attsom par-

benägnaterna avtalsförhandlingama hänsynatt tillmer övergripandeta
värden, såsom konsekvenser fört.ex. sysselsättning och arbetslöshet. I

Holden ochrapporten Moene diskuteras tänkbara förklaringarav till
varför ibland till stridsåtgärderparterna och iblandtar i godo.gör upp
Studier visar tillgången på informationatt förklaringsfaktor.är Omen
båda har faktaunderlag, såparter minskar risken församma att parterna
inte kan komma överens konflikt. Påutan motsvarande gällersätt att om
båda vilket faktaunderlagparter medlarenvet har, så det incitament förger

träffa avtal påparterna hand.att egen
Det viktigtär även på lokal nivå får tillgångatt parterna till de fakta och

analyser, har utgjort underlag för förhandlingarna påettsom central nivå.
Lönebildningen sker i dag i betydande utsträckning på de enskilda arbets-
platserna i samband med de lokala förhandlingarna. Genom publiceraatt

kan intresserad allmänhetrapporter del fakta och analyser.en ta Det ärav
enligt utredningen värdefullt få till stånd bred debattatt förutsätt-en om
ningarna för lönebildningen, eftersom det finns risk för resul-attannars

löneförhandlingarnatatet inte uppfattas legitimt.av som
För det andra har andra länder goda erfarenheter att parternaav sam-

verkar kring samhällsekonomiska frågorrapporter Utredningenom m.m.
har funnit har positiva erfarenheteratt i Norge, Nederländerna,man t.ex.
Österrike och Irland söka skapa mellanatt i för löne-av parternasamsyn
bildningen centrala samhällsekonomiska frågor. Samverkan analyserom

de samhällsekonomiska frågorna tycks ha förbättratav samförståndsandan
mellan i dessa länder.parterna

I Norge sker samverkan inom för Det tekniske beregningsutvalg. Iramen
detta ingår arbetsmarknadens intresseorganisationerorgan förparter,
lantbruk och fiske företrädare för regeringskansliet.samt Syftet är att
utveckla uppfattning hur den ekonomiskaen utvecklingengemensam om
har varit och göra bedömning den kommande prisutveck-en gemensam av
lingen. Arbetet har alltid resulterat i samtligarapport,en gemensam som
ledamöter har varit eniga Genom beregningsutvalget fokuseras bl.a.om.
på lönebildningens roll för konkurrenskraften och sysselsättningen. Det

också utgåparterna frånger vid informationenrapport atten gemensam
till de medlemmarna.egna
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drag.Nederländerna har starkt korporativaFörhandlingssystemet i
arbets-Labour för regelbundna mellanFoundation forum mötenär ett

årTvå gånger sammanträder stiftelsensgivar- varjeoch arbetstagarsidan.
Social-Economicregeringsrepresentanter. Ettstyrelse med ärannat organ

arbetsmark-består vilka företräderCouncil elva ledamöter,SER, avsom
många regeringen. sistnämndalika Denadens och ärutsesparter som av

forför Netherlandsvanligen i centralbanken, chefen Bureauordföranden
några nationalekonomiAnalyses professorer iEconomic Policy CPB,

samhällsekono-regelbundetoch politiker. Inom SER diskuterasett par
ochfrågor. för regeringenmiska fungerar remissorganVidare SER som

ofta yttranden.lämnarparterna gemensamma
roll de inkomst-samhällsekonomiska bedömningar iI Irland spelar stor

utgångspunkterna förhandli-ekonomiska förpolitiska uppgörelsema. De
råd under ledninginom vetenskapligtutarbetas staten,ett avngarna

Rådet publi-and Social Council NESC.Nationaloch Economicparterna
har ställt sig bakom. Rapportenekonomisk parternarapport,cerar en som

lönebildning,finanspolitik och skatter,innehåller bedömningar bl.a.om
strukturom-behovetarbetsmarknadspolitik och utbildning samt avom

vandling näringsliv och offentlig sektor.i
Österrike samförståndsanda. valtockså harkännetecknas Man attav en

förstabilitet och fasta formerinrätta samverkansorgan, har attgettsom
Ekonomiska bedönmingarhantera olika intressen.motsättningar mellan
Österreisches fürspelar löneförhandlingama. WIFO Institutroll istor

förhandling-båda införWirtschaftsforschung fram underlag för partertar
få förväntningarskall realistiskaordnas förWorkshops parternaattarna.

rimligt förhandlingsresultat.ettom
frånerfarenheteri Sverige positivaFör det tredje finns det även

samhällsekonomiskaframåtRehnberg-kommissionen och rapporter omav
i denavtalsförhandlingar. gällerförutsättningar för Det även senaste

råd funktion.hade denna Deavtalsrörelsen, Industrins ekonomiskai vilken
rådIndustrins ekonomiskaopartiska ordförandena tillmäter utomor-en

rådetårs harförhandlingar. Genomdentlig vikt, i sin utvärdering 1998av
få utlåtanden ochpå effektivare tidigaredet varit möjligt sätt änatt ett

integrerafrågor blev möjligtekonomiska och detrekommendationer i att
avtalsrörelsens beslutsprocesser.de ekonomiska bedömningama direkt i

förförutsättningarNyalämnades under förhandlingarna:Tre rapporter
sysselsättningenbetydelse förlönebildningen, Lönekostnadsutvecklingens

den svenska ekonomin.och Asienkrisens effekter på
Medlingsinstitutet.utarbetasRapporten löneutveckling bör avm.m.om

utarbeta efterMedlingsinstitutetlämpar sig för personalen vidDen väl att
kommersamråd expertråd. denmed skälberörda Ett är attrapportenatt

aktuellainnehålla utvecklingen ochden historiskabeskrivningar avav
framtidsbe-förhållanden däremot ingaländer,i Sverige och andra men
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dömningar. Därmed bör det möjligt utforma den på neutraltatt ettvara
intesätt, Medlingsinstitutetsäventyrar ställning förhållandei tillsom

Det har värde för institutets kompetensuppbyggnadävenparterna. ett om
denna utarbetas institutets personal.rapport av egen

Den samhällsekonomiska bör däremot inte skrivas Med-rapporten av
lingsinstitutets personal beställas Medlingsinstitutet samrådefterutan av
med expertrådet för avtalsfrågor och expertrådet för samhällsekonorni.
Den kommer innehålla bedömningar de samhällsekonomiska förut-att av
sättningarna för avtalsförhandlingama. Om Medlingsinstitutet skulle svara
för sådana bedömningar skulle det kunna bli alltför styrande för medlamas
arbete. Det viktigt det skapas organisatoriskär balans,att gör atten som
medlarna har till samhällsekonomisk kompetens,nära samtidigt intemen

i
blir bundna de samhällsekonomiska bedömningama. Av skälav samma
bör expertrådet för Samhällsekonomi självständigt någraoch inte havara
befogenheter fatta beslut, tvingande för Medlingsinstitutet.äratt som

Medlingsinstitutet bör kunna upphandla samhällsekonomiska rapporter
från olika institut. En möjlighet beställa analyserär Konjunktur-att av
institutet eller Industrins ekonomiska råd. Medlingsinstitutet ocksåkanav
vända sig till rådet,Ekonomiska råd beståendeär akademiskaettsom av
forskare, tillsätts regeringen och för närvarande ledssom av som av pro-
fessor Lars Calmfors. Medlingsinstitutet bör också ha någotanlitarätt att

svenskt eller utländskt institut.annat
Medlingsinstitutet bör därutöver ha möjlighet beställaatt rapporter, som

specialbelyser någon frågeställning. Initiativet till sådan specialanalysen
skulle kunna medlare, motsvarande opartiska ordförandetas sättav som
inom Industriavtalet kan beställa frånunderlag Industrins ekonomiska råd.
Expertrådet för Samhällsekonomi ocksåbör ha föreslå Medlingsin-rätt att
stitutet någonbeställa specialrapport. Vidare bör Expertrådet föratt av-
talsfrågor kunna aktualisera fråga bör samhällsekonomiskatt en ges en
belysning.

7.13 Sympatiåtgärder

Utredningens förslag: Rätten sympatiåtgärdertill bör inte bort. Där-tas
innebär utredningens övriga förslag vissa begränsningar iemot möjlig-

heterna till sympatiåtgärder.
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förslagSkäl för utredningens

sympatiåtgärder bakgrundfrågan tillbehandlarUtredningen rätt motom
sympatiåtgärder bort.till börfrån möjlighetenförslag SAF tasattomav

Frågan nämnd i direktiven.finns inte
sympatiåtgärder inte bort. Ettbörföreslår tillUtredningen rätten tasatt

leda tillsympatiåtgärder skulle visserligen kunnatillborttagande rättenav
skullelönespridning, vilketlöneutveckling och ökaddämpad enen mer

synvinkel. Samtidigtsamhällsekonomisk ärsnävtgynnsamtvara ur en
väsentligtraditionsympatiåtgärder nordisk ochdel itillrätten enen en

därförUtredningen bedömer detkollektivavtalssystemet.grundval för som
åtgärder, inklu-få uppbackning för paket medomöjligt bred ettatt somen

sympatiåtgärder. kommertill Däremotborttagandederar rättenett av
begräns-indirekt innebära vissanågra utredningens förslagandra attav

utredningensympatiåtgärder. Nedan utvecklartillningar i möjligheterna
detta resonemang.

fårsympatiåtgärder i MBLbestämmelsenEnligt den grundläggande om
sympatiåtgärd denkollektivavtal vidtaden bunden närär ett enavsom

tillåtet vidtaintestridsåtgärden lovlig. däremotprimära Det ärär att en
Sympatiåtgärderstridsåtgärd. kansympatiåtgärd till stöd för olovligen

omfatt-tillåtna stridsåtgärder och kan ha betydligtalla störretyperavse av
påstridsåtgärden. får deninte innefatta kravning primära Dedenän egna

åtgärden.primärafår vidtas till stöd för denarbetsgivaren enbartutan
sådantkorthetsympatiåtgärder rättsläget iinternationellaBeträffande är

stridsåt-tillåtna, primäradensympatiåtgärder för utländsk ärpartatt om
Rättslägetland där den vidtas.gården lovlig enligt lagen i det ärär mer
Är utländskaolovlig. denutländska primärkonfliktenoklart den ärnär

olovligsympatiåtgärdentordelik den svenskarättsordningen menvara
land medprimäråtgärden vidtas ibedömningen kan bli den ettmotsatta om

rättsordning.för främmandeen oss
tillibegränsningarsektorn finns det vissaden offentliga rättenInom

myndighetsutövning.tillåtna det gällersympatiåtgärder. inteDe närär
består ifår stridsåtgärder arbete,förEnligt bestämmelse i LOA somen

nödvändigt föroundgängligenmyndighetsutövning eller är att genom-som
förhållan-påinte genomföras grundföra myndighetsutövning, änannatav

LOA. Denoch arbetstagare, omfattasdet mellan arbetsgivare somavsom
för arbets-sympatiåtgärder till stödalltså inte vidtahar sådant arbete kan

offentliga sektorn.utanför dentagare
mellan destridsåtgärder få vidtasfrån endastSAF börEnligt förslaget

inteenligt SAFförhandlingarna.involverade i Detdirekt ärärparter som
skall kunnakollektivavtal,redan har tecknatrimligt företag, ut-att som
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för stridsåtgärdersättas till stöd för någon eller för denpart attannan
fackliga vill påtryckningutöva avtalsområde därmotparten ett annat
förhandlingar pågår. Deännu nuvarande möjligheterna stridsåtgärdertill
bör därför enligt SAF:s mening bort. Detta skulle gälla arbets-tas även
givarens möjlighet vidta sympatilockout och därmed befria sig frånatt
lönekostnader.

sympatiåtgärder har varit påtryckningsmedel i förhandlingar underett
hela 1900-talet. I utredningsarbete på 1920- och 1930-talen sökte draman

lämpliga tillâtlighetenför sympatiåtgärdergränser i Sverige. Införupp av
kollektivavtalslagens tillkomst 1928 ifrågasattes det, inte allmäntettom
förbud stridsåtgärder borde gälla, syftet låg utanförmot när angriparens
och den angripnes inbördes förhållanden. Både arbetsgivar- och arbets-
tagarsidan sig förbud sympatiåtgärder. På l930-taletmotsatte ett mot
gjordes försök ställa grundregler förbud stridsåtgärderatt imotupp om
vissa syften och vissa angreppsmål. Försöken fullföljdes inte.mot

Sympatiåtgärder kan bl.a. användas för få ståndtill kollektivav-att ett
talsförhållande med enskild arbetsgivare, inte någonmedlem iären som
arbetsgivarorganisation. ocksåDet i vissär utsträckning möjligt att an-
vända sympatiåtgärder för förmå arbetsgivare sluta kollektivavtalatt atten
med den organisationen för den organisationens medlemmar,egna egna

arbetsgivarenäven redan har avtal med arbetstagarorgani-ettom en annan
sation, vilket företaget vill tillämpa för den stridande organisationensäven
medlemmar. Sympatiåtgärder kan användas vid branschförhandlingaräven

förnyelse kollektivavtal löner. Organisationer med effektivaom av om mer
konfliktvapen kan på så stödja organisationen isätt primärkonflikten.

Sympatiåtgärder tillämpas vidare de nationellaöver Det hargränserna.
varit aktuellt sådana åtgärdermed både till förstöd fackliga organisationer
i grannländerna och i andra länder. Ett motiv för tillåta sympatiåtgärderatt
med från andra länder kan undvika social dumpning.parter Ettattvara

kan möjligheten delta i internationellaannat solidaritetsaktioner,attvara
stridsåtgärder fartygt.ex. under bekvämlighetsflagg. Dessamotgenom

frågor har varit föremål för omfattande utredningsarbete.
Tidigare användes sympatiåtgärder ofta arbetsgivarparten för attav

på de fackliga organisationernas varsel stridsåtgärder. Sympati-svara om
åtgärder kunde för arbetsgivarorganisationsätt öka deettvara atten
fackliga organisationernas konfliktkostnader. Numera företagen ianser
regel lockout kostar för mycket. Det därmed inteatt längre någotären
verksamt konfliktmedel för arbetsgivarsidan.

Det finns två skäl talar för förekomsten sympatiåtgärder kanattsom av
komma öka. Det den ökande intemationaliseringenäratt ochattena
medlemskapet i EU intresset förgör sig i utländska kon-att att engagera
flikter kan komma öka. Det kan bli vanligare fackligaatt även organi-att
sationer i utlandet ber stöd från svenska fackliga organisationer. Detom
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bli fleravtalsornråden kanandra ökar, vilket detskälet antalet görär attatt
sympatiåtgärder. det inte skergäller särskilttillfällen vidta Detatt om

många avtalsom-någon Medsamordning förhandlingarna.tidsmässig av
råden risken förspridning i avtalsperioder ökaroch använ-partattstor en

organisation,stödja densympatiåtgärder inte i första hand förder att som
påtryckning deninblandad primärkonflikten,iär motutan egnasom en

tillåten,förhandlingsfråga. sådan åtgärd intearbetsgivaren i En är menen
åtgärdensvårt bevisaändåkan förekomma, eftersom det kan att attvara

vidtas otillåtet syfte.i
ochnordisk tradition. I Norgesympatiåtgärder del ikan sägas vara en en

Sverige.sympatiåtgärder i Ii densammaFinland tillär rätten settstort som
då praxis finns vissa kravnågot inskränkt, det iDanmark denär mer

sympatiåt-någon den vidtarform intressegemenskap mellan part, somav
sympatiåtgärden tillsyftari primärkonflikten,gården, och den attpart som

finns dethuvudorganisationbåda med istödja. dessaNär ärparter samma
tillsympatiåtgärder. praktiken harIdock för rättenett stort utrymme

avtalsförhandling-sympatiåtgärder betydelse i de danskamycket störreen
sympatiåtgär-på tillgripai svenska. bl.a.de Det beror rättenän attattarna

påder utnyttjas arbetsgivarsidan.även
sympatiåtgärder inskränkt.i allmänhetUtanför tillNorden är rätten mera

i Storbritan-Sympatiåtgärder tillåtna kan inte förekommai Irland,är men
sympatiåtgär-något förallsnien. I Tyskland finns det knappast utrymme

någon samhö-får måste formmån förekomma det finnasder. I den de av
får Nederlän-stöd. Irighet stödjande och denmellan den partparten som

Österrike saknas ochgäller. Lagstiftningderna det oklart vadoch är som
sympatiåt-tillåtsnågon rättspraxis. I USAdet finns inte heller vägledande

strejkande isådan deförutsättningar. Engärder endast under vissa är att
primäråtgär-deltar isitt förbindelse med de arbetstagare,arbete har som

otillåtna.förmån utomståendeSympatiåtgärder heltden. till för ärparten
stridasympatiåtgärder i lag skulle intetillEn begränsning rätten motav

konflikt med Euro-komma iregeringsfonnen. skulle däremot kunnaDen
rekommendationparådets Europarådet nyligen riktatsociala stadga. har en

sympatiåtgärder.tillåtatill Tyskland med uppmaning att
något entydigthar givitnationalekonomiska forskningen inteDen svar

sysselsätt-på sympatiåtgärder påverkar löneutveckling ochhur tillrätten
Å täckningsgrad, säker-höganing. kollektivavtalenssidan torde somena

avgörande förklaringensympatiåtgärder, denställs via tillrätten mestvara
marknadsklarerade nivån inom branschertill lönerna denligger överatt

sympatiåtgärder stärkerpå tilloch arbetslöshet. Rättenmed högorter
avtalsförhandling, vilketförhandlingspositioner idessutom löntagarnas en

rimligt för-därförtenderar löneökningstakten. Det är attatt pressa upp
sympatiåtgärder innebäratill skullesig begränsningvänta rättenatt aven
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löneökningstakten blir lägreatt och därmed sysselsättningen högre inom
branscher och på med hög arbetslöshet.orter

Å andra sidan finns det forskning påtyder helt marknadsba-att ettsom
lönesystem inte behöver leda tillserat bättre sysselsättningsutveckling.en

Arbetsgivare kan i vissa situationer tjäna betala löner, liggeratt som
under den marknadsklarerade nivån, detta innebär svårig-även vissaom
heter i nyrekryteringen arbetskraft. En förstärkning löntagarnasav av
förhandlingsposition sådantkan i läge leda till såväl högre lönerett som
högre sysselsättning. Den ökade löneskillnaden mellan olika branscher,

begränsning till sympatiåtgärderrätten troligen skulle kunnasom en av
leda till, skulle kunna medföra samhällsekonomiskaäven effektivitetsför-
luster. För uppnå optimal allokering denatt arbetskraften börav unga
enligt ekonomisk ingångslönemateori desamma i olika branscher förvara

med kvalifikationer. En enhetlig lönesättning påkanpersoner samma mer
sikt leda till snabbare tillväxt inom och expansiva branscher.en nya

Utredningen redan har till sympatiåtgärdernänmts, rättenattanser, som
bör kvar, samtidigt möjligheterna använda sympatiåtgär-attvara attmen
der bör begränsas något. Det finns relativt bred kritik hur sympati-moten
åtgärder har i vissa fall. Någraanvänts de förslag, utredningenav som
lägger fram, kommer få indirekt effekt för användningen sympatiåt-att av
gärder. Utredningen det finns anledningäven förattmenar parterna att
beakta den kritik, har riktats användningen sympatiåtgärder.motsom av

För det första har utredningen föreslagit återinförande det förbud motav
stridsåtgärder och familjeföretag, vilket gälldemot 1994,enmans- se
avsnitt 7.15. Förbudet innefattar sympatiåtgärder,även vidtas sådantisom
syfte.

För det andra har utredningens förslag förlängd varseltid inverkanom en
på möjligheten till sympatiåtgärder. Efter tillkomsten MBL skallav sym-
patiåtgärder föregås påvarsel andra stridsåtgärder.sätt Denav samma som
föreslagna förlängningen varseltiden från till7 14 dagar innebärav att

sympatiåtgärderäven senareläggs.
För det tredje bör Medlingsinstitutet, enligt utredningens förslag, ges

möjlighet Ävenskjuta varslad stridsåtgärd i högstatt 14 dagar.upp en en
sympatiåtgärd skall kunna bli föremål för sådant beslut. Detett möter
enligt förslaget inget hinder Medlingsinstitutet beslutar uppskjutaatt att
endast sympatiåtgärden och inte den primära stridsåtgärden. Om sympati-
åtgärden skall träda i kraft den primära stridsåtgärden,än kansenare
Medlingsinstitutet först besluta uppskjuta den stridsåtgärdenprimäraatt
under högst 14 dagar och därefter sympatiåtgärden från14 dagar den
tidpunkt den skulle träda i kraft.när

För det fjärde har utredningen lagt förslag till regel, innehålleren som
krav på proportionalitet för vissa stridsåtgärder, bl.a. blockadertyper av
och andra sympatiåtgärder. Genom det förslagettyper tillgodosesav
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sympatiåt-stituationerbehovet med där varsladtillkomma rättaatt enav
missförhållande primär-står till omfattningen dengärd i uppenbartett av

åtgärd, vidtas till stöd för.den avseddär attsom

14 Proportionalitet

stridsåt-förUtredningens proportionalitetskrav bör införasförslag: Ett
brukarellergärder, förhandlingar mellanvidtas vid ärparter varasomsom

stridsåtgärdförhållande varandra. börbundna till Enkollektivavtal iav
åtgärden förklaras olovligriktas, kunnayrkande den vilkenmotpart, avav

Arbetsdomstolen i följande situationer:
kaneller på begränsad,stridsåtgärd, partiellNär sättär annaten som-

stårolägenhet, i uppenbartförväntas skada ellerleda till annan som
missförhållande åtgärdens omfattning.till

stridsåtgärd, varslatsNär har en annansom svarsomen-
rimligt medvadstridsåtgärd, väsentligt omfattande än ärär sommer

svarsåtgärden.hänsyn åtgärd, orsakattill den harsom
i dennesstöd förNär sympatiåtgärd, varslats tillhar partensomen-

ellerleda till skadakollektivavtal, kan förväntastvist fömyande avom
missförhållande tillstår uppenbartiolägenhet ettannan som

åtgärdens primäråtgärdens omfattning.eller
frånavvikelse deavtalaArbetsmarknadens bör kunnaparter om

föreslagna påkraven proportionalitet.

Skäl för utredningens förslag

skallFrågan direktiven. Enligt direktivenproportionalitet inte inämnsom
lönebildningen ochförslag förbättrautredningen olikadock pröva att

framfört till regeringen.därvid utgå från harbl.a. de förslag, parternasom
utgångspunktstridsåtgärder medtill bör begränsasSAF rättenattmenar

skulle in-från principentvå proportionalitet. Denolika principer enaom
stridsåtgärd dess syfte, detochnebära krav på rimlig proportion mellan en

sådanstridsåtgärden. principuppnå Medvill vad önskar medsäga enman
stridsåtgärdertillåtet ingripandeskulle vidtadet inte motattt.ex. vara

förskulle gällaegenföretagare familjeföretag. Detsammaoch rena
någraorganisationen inte harstridsåtgärder den fackligaföretag, därmot

sympatiåtgärder.tillåtetheller medmedlemmar. skulle inteDet vara
skulle det finnasSAF vill införa,Enligt den andra principen, ettsom

stridsåtgärd, vidtas,omfattningen denrimligt förhållande mellan av som
Meduppkommer föroch de och skador,störningar motparten. ensom

sådan tillåtet fackliga organisationernainte för deprincip skulle det vara
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små begränsade stridsåtgärder nålsticksåtgärderatt åstadkomma,genom
företagens verksamhet eller mindre slåsatt med ekonomiskaut storamer

skador följd. I sin fonn skulle den principen innebära deytterstasom att
enda stridsåtgärder, skulle tillåtna, skulle total strejk ochsom vara vara
total lockout. Det kan enligt SAF i och för sig finnas risk för sådanatt en
princip tvingar fram total strejk företag i stället för begränsademot etten
stridsåtgärder. Mot detta har SAF anfört dels begränsade stridsåtgärderatt
slår hårt företagen, dels torde kunna utgå från i delmot att attman man en
fall avstår från tillgripa total strejk, begränsade stridsåtgärdernär inteatt
längre står till buds.

Utredningen föreslår krav på proportionalitet införs i lagstift-att ett
ningen. Det skulle rimligare balans mellan på arbetsmark-parternage en
naden begränsa möjligheten åtgärdertill kostar lite för densom egna
organisationen, orsakar kostnader för eller tredjestora motpartenmen

Bestämmelsen skall stridsåtgärdergälla vidtas vid tvist mel-man. som en
lan eller brukar bundna kollektivavtal.ärparter Flera fors-som vara av
kare, utredningen har anlitat, stöder förslaget införasom att ettom
lagstadgat krav på proportionalitet. Sådana krav finns i rättstraditionen i
flera länder i Kontinentaleuropa. Förslaget lagstadgat kravettom pro-
portionalitet enligt utredningens uppfattningär väsentligt för fåäven att ett
brett stöd för åtgärder,paket skulle kunna förbättra lönebild-ett av som
ningen. Utredningen utvecklar i det följande förslaget och motiven för det.

Utredningen stridsåtgärdvarslad bör kunna förklaras olovligattanser en
i situationer. Den första stridsåtgärd,tre är partiell pånär ellerären som

begränsad, kan förväntassätt leda till skada stårannat i uppenbartsom
missförhållande åtgärdenstill omfattning. Den andra stridsåt-är när en
gärd, har varslats på stridsåtgärd, väsentligtärsom som svar annanen mer
omfattande vad rimligt med hänsyn åtgärd,än till denär orsakatsom som
svarsåtgärden. Den tredje gäller sympatiåtgärder, har varslats till stödsom
för i dennes tvist med han brukar bundenpart motpart,en en som vara av
kollektivavtal med och sådan åtgärd kan förväntasnär leda till skada,en

står i uppenbart missförhållande till åtgärdens primäråt-ellerettsom
gärdens omfattning.

finnsDet flera skäl införa bestämmelse den beskrivnaatt en av nyss
innebörden. För det första skulle det, redan har rimli-nämnts,som ge en

balans mellan på arbetsmarknaden. Den relativtparternagare ut-svaga
vecklingen den svenska ekonomin de decennierna och densenasteav
nuvarande höga arbetslösheten det angeläget tidigaregör än attmer

åtgärder,överväga skulle kunna förbättra lönebildningen och resulterasom
i bättre utveckling sysselsättningen nedgångoch i arbetslösheten.en av en
Det gäller sådana åtgärder, påverkaräven balansen mellansom
arbetsmarknadens parter.



förslag 313överväganden ochUtredningensSOU 1998:141

destärktdecennierna, harinträffat deharförändringar,De senastesom
aktörerflerDet änarbetsgivarna.relativt ärfackliga organisationerna

samordningmindrestridsåtgärder. skerDetbesluttidigare, fattar omsom
löneförhand-irollHuvudorganisationemashuvudorganisationema.inom

ökat ochavtalsornråden harAntaletminskat.huvudlingarna har över taget
Centralorgani-i olikamedlemmarförbund,samarbetet mellan ärsom

allt flerarbetsmarknaden iUppdelningensationer, utvecklats.har av
avtalsornrådeinomförhandlingarnatillavtalsornråden, letthar ettatt

omstruktureringenområden. Genomandrainomfår följdverkningarlättare
arbetstagarna.andelallttjänstemännen störrenäringslivet utgör avenav

offentlig sektorinomAnställdadem harblandOrganisationsgraden växt.
konflikträtt.förhandlings- ochhar

företagengjortinternationaliseringen harochutvecklingenDen tekniska
småoch"just-in-time-leveranser"medProduktionstekniksårbara.mer

ökat förRisken harproduktionsstopp.förkänsliga attföretagenlager gör
fåfår problemavtal,enligtklarar levereraföretag, inte att nyaattett som

hararbetstagareinneburit flersamtidigtharProduktionsteknikenorder. att
verksamhetenså viktiga fördemeningeni den attnyckelpositioner äratt

olika ledmellanBeroendetstrejk.ideavbrytshela produktionen uttasom
ökat.i produktionen har

förbund kandelförhandlingsstyrka. EnolikaharförbundenDe fackliga
råderdetOmmarknadskraftema.stöd imedlönerför högreargumentera

kompetens,medlemmarnasorganiseradehar depåbrist arbetskraft, som
detförhandlingarna. Omi ärstarka stordet organisationen argumentger

förhandlings-också starkdetprodukter,efterfrågan på branschens enger
förbundetberoemellertidFörhandlingsstyrkan kan ävenposition. att

förbund,särskiltgällerstridsåtgärder. Detförfogar effektivaöver som
orsakastrejk, kanide ettorganiserar nyckelpersoner, uttassom om

konflikt-kostnad för denlitenproduktionsbortfall tillmycket egnastort en
fonden.

kunde konsekvensernasamordnade, attförhandlingarnaNär avmervar
huvudorganisa-mellanförhandlingsstyrkaolika vägasförbunden hade av

för-ochhelhetsperspektivfastställaskundeYrkandenationema. ettur
skullemedlemmar,vilkabestämma uttastillsammansbunden kunde som

huvudavtalsornrådet kar-ellerhelagälldeavtalskrav,för stödjaatt som
användaskundelockoutersamordningeninnebartellen. Samtidigt att mer

stridsåtgärder.på partiellaeffektivt som svar
finns detsamordning störreochbranschvisMed förhandlingar utan

kanstrejkinyckelpersonerplocka motpartenmöjligheter attutanutatt en
ocksåkonkurrenseninternationella görlockout. Deneffektivmedsvara en

från arbets-stridsåtgärderlockout.deltar ienskilda företag ogärnaatt en
uttalandenstället förekommersällsynta. I attblivitgivarsidan har om

land. Setttillflyttaskanföretag ettproduktionen i ett annat sam-urett
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hällsekonorniskt perspektiv och måletmed öka sysselsättningen ochatt
minska arbetslösheten i Sverige, det svarsåtgärd,är inteen som gagnar
utvecklingen i landet.

För det andra har utredningen funnit stöd i forskningen för införaatt ett
krav proportionalitet. Flera forskare har framhållit förhandlingstak-att
tiken använda stridsåtgärder,att inte kostar särskilt mycket för densom

konfliktfonden, ställer till väldigt ekonomiskaegna skadorstoramen som
för leder till negativa effektermotparten, samhällsekonomin. De har
varit positiva till förslaget införa krav på stridsåtgärder skallatt haatt
rimliga proportioner. Några forskare har det finns starka skäl föransett att

sådant krav.ett
Forskare från Norge påpekathar i Sverige har möjlig-att parterna större

heter både det gällernär välja stridsåtgärd och förlägga åtgärdenatt iatt
tiden, vadän har i Danmark och Norge. De har funnitparterna det sanno-
likt detta påverkar förhandlingsresultatet påatt flera Kostnaderna försätt.

konflikt viktig faktor i förhandlingarna.är Om fackföreningen haren en
möjlighet välja metod, kostar lite föratt arbetstagarna ochen som
samtidigt leder till kostnad för arbetsgivaren, detstor fördelär istoren
förhandlingarna. Det verkar enligt dessa forskare rimligt att anta att en
total strejk eller lockout medför osäkerhet beträffandestörre följderna än
vad begränsade stridsåtgärder sådanEn osäkerhetgör. försvagar den
varslande Om osäkerheten fordrasparten. är det inte såstor stort
tillmötesgående från i förhandlingarna för denmotparten varslandeatt

skall avstå från sin åtgärd.parten
Ett forskare har emellertid förutsett problem med proportionali-par en

tetsregel, då den främmande förär svensk tradition och kan svår attvara
tillämpa. En forskare har skrivit sådan bestämmelse leder till radatt en en
svåravvägda bedömningar och den exempelvis vid tillämpning påatt
sympatiåtgärder bör förutsätta åtgärdens omfattning och verkningaratt är
uppenbart och ostridigt orimliga i förhållande till primärkonfliktens om-
fattning och betydelse. Ett alternativ till påkrav proportionalitet skulle
kunna rad preciserade förbud vissa stridsåtgärder.vara mot typeren av
Det finns två sådanaskäl till bestämmelser inte föreslås i stället.att Det

det svårtär medär riktade förbudatt hindra frånena att vidtaparter att
stridsåtgärder, uppfattas orimliga, samtidigt förbjudasom utan attsom
sådana åtgärder, rimliga. Det andra det svårt förutseär ärattsom anses att
alla de stridsåtgärder det kan komma varslas i framtiden.attsom om

För det tredje finns påkrav stridsåtgärder skall rimliga iatt rätts-vara
i flera andra europeiskasystemen länder. Som har inämntsnyss man

Danmark något restriktiv inställning till stridsåtgärder i Sverige.änen mer
Den har uppkommit det i dansk rättspraxis har ställtsattgenom ettupp
krav fackliga stridsåtgärder måste ha rimeligtfagligtformål.att Detett
har också såuttryckts det skall finnas rimligt förhållandeatt mellan målett
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l
i vidtagituppfyllt kan harinte den,detta kravoch medel. Om är som

frågaiframhållas kravetskadeståndsskyldig. börstridsåtgärden Detbli att
användas förbrukarexempel,tillämpas försiktighet. Ettmed attsom

rimlighetskravet,stridsåtgärd inte uppfyllerbelysa är närnär enen
fortsättainte kanarbetsgivare leder till dennestridsåtgärd attattmot en

i allmäntbestämmelseliknandenorsk hardriva rörelse. I rätt enman en
förhållanderimligtboikott. skall föreliggaDettillämplig lag rörande ett

åtgärden kanskada,och denskall främjas,mellan intresse,det somsom
medföra.

länder proportionalitetpåkravförekommer närnågra kontintentenI
lagreglerhelt saknasstridsåtgärder. Tyskland, där detdet gäller I om

proportionali-rättspraxisdet istridsåtgärder, tillämpasvidtarätten att en
uppfyllda, förförutsättningar skallgår vissatetsprincip, ut att varasom

långt förhållande till vad deniförstridsåtgärden inte skallatt anses
åtgärden harsådan förutsättningåstadkomma. Ensyftar till är attatt

förhandlingsmöjlig-föregåtts medlemsomröstning. En är attannanenav
få igenomföråtgärden sistaochheterna utväghar äruttömts attatt en

skadestånd.åtgärden tillkan ledainte uppfylldaställda kravenkrav. Om är
Även kani Nederländernaden.också möjlighet förbjudafinnsDet att

stridsåtgärd. De kanproportionalitetsbedömningdomstolar göra av enen
delvis.också åtgärd helt ellerförbjuda en

för-med utredningensproportionalitet, i enlighetEn bestämmelse om
stridsåt-fackligatillsvenskamed grundlagen. Denslag, förenlig rättenär

fårstridsåtgärdertillInskränkningar igärder grundlagsskyddad. rättenär
föregåsmåste alltsåi lag ochregeringsformendock kap §enligt 2 17 göras

domstols-utvecklashindrar detRegeringsformenbeslut i riksdagen. attav
eller avtal.finns stöd i lagdetstridsrätten,praxis, begränsar attutansom

därförskullegenomföras i lag ochbestämmelsen skulleföreslagnaDen
regeringsformen.ställs iuppfylla det krav som

påutgå från föreslagna kravendesig kunnaUtredningen att pro-anser
påkonventionemainternationellaförenliga med deportionalitet även är

förtillräckligtområdet. har intetyskaDe utrymmerättssystemet ansetts ge
Europarådet. Kritikenbåde ochfått ILOkritikstrejker och har därför av

få före-skulleså proportionalitetskrav inteuttrycktshar dock inte att
vidareförefallerställs i Tysklandproportionalitetskravkomma. De attsom

proportionalitet,pålångtgående kravdetbetydligt än somvara mera
innebördinteförslaget harföreslår. framlagdautredningen Det sammanu

skälighetsprövningTyskland. Denutvecklats iden praxis, har avsom som
och balan-förebyggandeföreslås hastridsåtgärder främst tänktär attsom

varslainteangelägnablirserande effekt, attatt parterna ommergenom
sammanhang. Detorimliga i sittstridsåtgärder, kan uppfattas somom som

leda tillproportionalitetskraven skallinte avsiktutredningens attär att ar-
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betstagare berövas den strejka,rätt i konventionema påatt garanterassom
området.

Arbetsmarknadens bör kunna avtala frånavvikelse de före-parter om
slagna kraven proportionalitet. Lagstiftningen bör denna punkt såle-
des dispositiv. Allmänt det bättreär i avtal kommersettvara parternaom

vilkaöverens regler, skall gälla. Det normalt störreom som sta-ger en
bilitet och legitirnitet. Detta område där utredningenär detett attmenar
bör möjligt utforma överenskommelser vilka regler,attvara egna om som
skall gälla. Sådana regler kan bådei förstärkande och försvagande rikt-
ning. Det bör exempelvis möjligt avtala nuvarande regleratt attvara om
skall gälla fortsättningsvis.även

Ett alternativ till utredningens förslag skulle kunna inrättaattvara en
särskild frågornämnd, dit stridsåtgärds proportionalitet kunde hän-om en
skjutas. sådanEn nämnd skulle kunna placerad vid Medlings-t.ex. vara
institutet. Den kan emellertid bara rådgivandeha förhållanderoll i tillen

Mot bakgrund bestämmelsernaparterna. i Europakonventionen rättav om
till domstolsprövning det inte möjligt låta sådanär nämnd be-att en vara
hörig frågor stridsåtgärders tillåtlighet.avgöraatt Nämndens beslutom
skulle få betydelse föräven hur stridsåtgärder uppfattas allmänheten.av
Den skulle få opinionsbildande roll.en

Löneförhandlingsutredningen lade i sitt betänkande SOU 1991:13 s
115 fram förslag nämnd begäran skulle kunna prövaom en partsom av

konflikt samhällsfarlig. Den Löneförhandlingsutredningenom en var av
föreslagna nämnden skulle täcka hela arbetsmarknaden. beståDen skulle

sju ledamöter, skulle regeringen efter förslagav utsesvarav sex av av
organisationer med tillrätt representation. Regeringen skulle ord-utse
förande i årnämnden för i och ordföranden skulle, påtre taget sättsamma

frågai Arbetsdomstolens ordförande, hadesom om vara en person som
förtroende. Behörigaparternas anmälan tillgöra nämnden skulle iatt

första hand i konflikten. Vidare föreslogs andraparterna ävenvara att
organisationer, inom område konflikten fåkunde betydelse, fåskullevars
behörighet anmälan. För det fallgöra nämndens flertal skulle finnaatt en

stridsåtgärden samhällsfarlig,att skulle nämnden denvar part,uppmana
varslat, återkalla varslet eller upphöra stridsåtgärden.medattsom att

Det kan finnas intresse bland inrätta nämnder förparterna att attegna
bedöma vilka stridsåtgärder bör förekomma. sådanEn nämnd kansom

i kollektivavtal i uppdragparterna fatta tvingande beslut.ett Detattge
finns därmed möjlighet prövningen till de förutsättningar ochatt anpassa
traditioner gäller för den branschen. Ett kollektivavtal kan ocksåsom egna
innehålla andra kriterier och bedömningsgrunder för den avtalade nämn-
den, de föreslåsän gälla för prövningen enligt MBL.som

Utredningen förordar vidare på arbetsmarknaden sluteratt parterna
kollektivavtal vilka stridsåtgärder, bör få vidtas inom detom som egna
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utsträckning Saltsjö-avtalsområdet. Sådana avtal finns i viss redan i dag. I
avstå från stridsåtgärderbadsavtalet åtar exempelvissig parterna att som

på liknande grund, 2 vidtasinnebär förföljelse religiös, politisk eller1
myndighet,domstol ellerför hindra någon föra talan införattatt annan

något sådant,gjortvittna, vedergällning deneller utöva mot som
tredjeriktas neutralriktas familjeföretag eller 43 motmot somrena

sympatiåtgärder fåför kollektivavtal.gäller dock inte attman
offentligabegränsningar konflikträtten finns detVissa ytterligare i

får stridsåtgärderområdet. endastbestämmelse i LOAEnligt genom-en
nyanställningsblockad.föras strejk, övertidsvägran elleri form lockout,av

hela arbets-begränsning med tillämplighetEn motsvarande i MBL över
förenlig medskulle sannoliktmarknaden har inte aktualiserats, varamen

området,på ratiñcerat. Detde internationella konventioner Sverigesom
stridsåtgärder,något sådanaskulle effektivt skydddock inte medföra mot

till med förslaget.utredningen vill komma rätta genomsom
SACO-S ochArbetsgivarverket har medde statliga huvudavtalen,I som

avstå från stridsåtgärderandraTCO-OF, har änparterna enats attom
på utföralockout, arbeta övertid eller mertid,strejk, vägran vägran attatt

nyanställningsblockad. Enligttjänsteresa ordinarie arbetstidutanför samt
omfatta andraavtalet får stridsåtgärder inte chefer och vissa personer

denenligt särskild förteckning. bakgrund till inskränkningamaEn är nyss
interedovisade bestämmelsen i LOA. Avtalet omfattar SEKO.

Även begränsai de kommunala huvudavtalen har attparterna enats om
vidstridsåtgärdema. påtryckningsmedel i konflikter ochSom sympa-egna

tiåtgärder stridsåtgärd tillämpningsom-inom huvudavtalenstill stöd för
råde stridsåtgärder tillåtna lockout, strejk,inga andra vägranär än att

ordinarieutföra utanförarbeta eller mertid, tjänsteresaövertid vägran att
sympatiåtgärd till stöd förarbetstid Vidoch nyanställningsblockad.

stridsåtgärd tillämpningsområde andrautanför avtalens är även typer av
huvudavtal medstridsåtgärder tillåtna. gällandefinns dock ingetDet

landsting.SACO-förbunden i kommuner och
något istridsåtgärdpå skall rimliga proportionerKrav ha är nyttatt en

Något inte tidigareden sådant förslag harsvenska arbetsrätten. utretts.
leda tillföreslår, skulle kommabestämmelse, utredningenDen att ensom

Medmål stridsåtgärders lovlighet.helt invändningar ityp un-ny av om
internationellalovlighetendantag för vissa rättsfall, har rört sym-avsom

patiåtgärder, grundläg-haft till uppgifthar Arbetsdomstolen inte göraatt
stridsåtgärd påtillåtengande frågabedömningar i vad bör vara enom som

den svenska arbetsmarknaden.
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Närmare förslagets utformningom

Proportionalitetsprincipen bör endast gälla i tvister mellan ärparter som
eller brukar bundna kollektivavtal med varandra. Denna avgräns-vara av
ning viktig för inteär grundvalama för kollektivavtalssystemet skallatt
hotas. Det således rimligtär skall ha vidta kraftfullarerättatt parterna att
stridsåtgärder fåför första kollektivavtal ståndtill vad böratt ett än som

mellan eller brukar bundnaaccepteras är kollektiv-parter, som vara av
avtal.

En invändning det förekommer situationerär arbetsgivarenatt när är
bunden kollektivavtal med eller flera organisationer och därför inteav en
önskar kollektivavtal med ytterligare organisationer. Det kan gällat.ex. om

avtal med ytterligare organisation ståskulle iett strid med industriför-en
bundsprincipen eller det skulle leda till störningar i samverkan med deom
övriga organisationer, arbetsgivaren har slutit kollektivavtal med. Detsom
har den bakgrunden framställts önskemålmot proportionalitetsprin-attom
cipen bör tillämpasäven vid bedömning stridsåtgärder, syftar tillav som

etablera kollektivavtalsförhållande.att ett
Enligt utredningens bedörrming proportionalitetsprincipär olämp-etten

ligt instrument för reglera vilka partsförhållanden, böratt etablerassom
arbetsmarknaden. Skulle kriterium stridsåtgärder inte fårett attvara
användas för tvinga fram kollektivavtal det redan finnsatt etableratettom
kollektivavtalsförhållande skulle det kunna få oönskade effekter. Det skul-

i praktiken innebära facklig organisations konflikträtt blir beroen-att en
de det redan finns kollektivavtal med organisation. I för-av om en annan
längningen skulle det kunna leda till konkurrens mellan organisationeren

arbetsgivaren skall dem kollektivavtalspartatt och därom acceptera som
den organisation erbjuder sig teckna avtal med de löne- ochsämstaattsom
anställningsvillkoren har chans bli kollektivavtalspart.störst att

I grundlagen och i de internationella konventioner, Sverige harsom
undertecknat, ingen skillnad i förhandlings-görs och konflikträtten mellan

det redan finns kollektivavtal eller inte. Någon hänsyn inte hellerom tas
till det gäller eller små fackliga organisationer. För offentligastora denom
sektorn gjordes vissa överväganden organisationsstrukturen i sambandom
med förhandlings- och konflikträtten infördesatt i mitten 1960-talet,av

det resulterade någrainte i lagbestämmelser. Om regeringen bedömermen
särskilda lagregler skulle behövas påatt den offentliga sektorn, bör en

samlad ske förhandlings-översyn och konflikträtten på den offentligaav
sektorn.



SOU överväganden1998: 141 Utredningens och förslag 319

stridsåtgärder, har varslats eller vidtagitsDet framför allt vissaär som
stridsåtgärderunder år utredningen bör begränsas. Dessasenare ansersom

kan hänföras någon kategorier:till följ andeav
åtgärd, fårstridsåtgärder, mycket begränsad omfattandedär i sigen-

konsekvenser för motparten.
stridsåtgärder får effekter för imycket tredjestora t.ex.som man,-
form elförsörjning och därmedstoppade transporter, m.m.av
åstadkommer påorimlig motparten.pressen

förhållanden, vill möjlighetDe som-utredningen mot,atten reagerage
förespråkar hållnakan därför relativt allmäntvariera starkt. Utredningen

bestämmelser utredningens uppfattning börför de situationer, enligtsom
omfattas på proportionalitetproportionalitetskrav. Genom kravetattav

föreslås fåtalinte för situationer utredningengälla än attannat ett anser
det tänkt leda till, kan bli tillräckligträttsläge, förslaget är attnya som

tillämpas.och förutsebart, för bestämmelserna skall kunnaavgränsat att
regeln ochLängre fram förklaras innebörden den föreslagna gesav

tillåtna.på stridsåtgärder, börexempel inte varasom
åtgärden.Talan domstol olovligförklaringbör kunna väckas i avom

rättegångenArbetsdomstolen lagen i arbetstvisterenligt 2 kap 1 §är om
stridsåtgärdalltid behörig tvist i § MBL. Det41avgöraatt som avsesom

stridsåtgärder, på föreslagnabör grund dengällaäven prövas avsom nu
för proportionalitetsregelbestämmelsen. väsentlig förutsättning,En att en

åtgärdens tillåtlighetskall kunna prövningenfylla funktion, är att aven
kan ske åtgärden Vid tiden stridsåtgärd bryterinnan verkställs. när ut,en

ståbör det lovlig eller inte. Att involveras iklart den är parterna enom
svårbedömd skadeståndstvist, väsentligt längre fram i tiden,avgörssom

förhand-skulle enligt utredningens bedömning inte till förvara gagn
lingsklimatet.

fråga andraDet kan utredningens uppfattning inte komma ienligt änatt
får olovligförkla-den stridsåtgärden riktas väcka talanvilkenpart mot om

åtgärdenring. organisation, riktasEndast den arbetsgivare eller mot,som
stridsåtgär-sådanbör kunna talan för freda sig orimligaväcka att moten

der.
från åtgärdenväckas harEn talan olovligförklaring bör kunna det attom

varslats på fallet med s.k. fredspliktsinvänd-och bör, ärsättsamma som
ningar, Varseltiden enligt gällande lag 7kunna interimistiskt. ärprövas
dagar, föreslagits förlängd till dagar. Förhar utredningen 14 attmen av

kringgås, föreslagitvarselreglema kunna har utredningen vidareinte skall
stridsåt-åläggaMedlingsinstitutet kunnaskall avbrytaatt part atten en

gärd, föregåtts dagar i förväg till institutet. dessainte varsel 14 Omsom av
fåförslag lagändring, ökar möjligheten slut-läggs till grund för ettatten

frågafrån stridsåtgärdens lovlighetligt ställningstagande domstol i om
innan stridsåtgärden bryter ut.
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Att stridsåtgärd förklaras fåolovlig bör effekt, det har,en samma som
fredspliktnär gäller för enligt gällande lag. Skulle strids-parten nu en

åtgärd, har förklarats ändåolovlig, vidtas, bör det vidare kunna sank-som
tioneras på stridsåtgärder,gäller försätt olovliga enligtärsamma som som
41 § MBL.

Enligt den föreslagna bestämmelsen bör varslad stridsåtgärd kunnaen
förklaras olovlig i fall. Det första fallet sikte på olikatre tar typer av
begränsade stridsåtgärder. stridsåtgärder,En kan ha effekt,typ av som en

bör förhindras med den nålsticksåtgärder.bestämmelsen, s.k. Medärsom
det fåtal i strejk och den angripandeatt ett tas ut attmenas partenpersoner
därmed uppnår viktiga verksamheter Man kan tänka sigstängsatt av.
stridsåtgärder, där varslande facklig organisation kan ställa till mycketen

skada och där kostnaden för organisationen såsamtidigt lågstor är att
åtgärden skulle pågåkunna långunder mycket tid. sådanaI situationer har
arbetsgivaren inte mycket tvingas desättaatt emot utan att acceptera
villkor, den fackliga organisationen har begärt.som

Även partiella stridsåtgärder såkan utformas de innebär mycketatt en
liten kostnad för den vidtar åtgärden, så åsamkardeatt motpar-som men

så kostnader de blir oacceptabelt oproportionerliga.ten Partiellastora att
stridsåtgärder åtgärder, innebär visstär eller vissa arbetsmo-att ettsom

inte utförs. Sådana fall kan arbetstagare användament när vägrar attvara
telefonen ingåendeför utgåendeeller samtal, läsa inkommandeatt post, att

i tjänsten, köragöra bil i tjänsten, påarbeta vissa tideratt attresor etc.
Vid bedömningen det föreligger uppenbart missförhållandeettav om

mellan åtgärden och den förväntade måsteskadan, det stå klart vilken
skada bör in och vad bör ligga i begreppetvägas förväntad skada.som som
Utredningen det inte bara sådan skada, kan drabbaärattmenar som

Ävenbör in vid bedömningen. sådan skada,vägasmotparten, som som
kan förväntas uppstå hos tredje bör kunna leda till stridsåtgärdenattman,

olovlig. Förväntad skada för tredje kan mycket starksättaanses man en
på påmed krav i förhandlingarna. Detpart att motpartenspress en

behöver heller inte enbart fråga ekonomisk Såvälskada. ekono-vara om
misk skada ideell skada i form obehag och lidande bör kunnasom av
beaktas vid bedömningen. Med olägenhet sådana följderannan avses av
störningar eller avbrott i verksamheten, normalt inte brukar inbegri-som

i begreppet skada. Det kan aktuellt inom den offentligat.ex.pas vara
sektorn.

Bestämmelsen bör inte tolkas generellt förbudett mot att ta utsom en
viss begränsad i strejk eller vidta partiella stridsåtgärder. Enattgrupp
sådan åtgärd kan också säkerställa strejk inte ledersättett att attvara en
till sarnhällsfara eller till orimliga effekter för tredje Vid bedömningman.
kan hänsyn också behöva till åtgärden varslad yrkesför-ärtas ettom av
bund eller s.k. vertikalförbund. Tillämpningen bestämmelsenettav av
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organisationsprincipmåste på såske alla organisationersättett oavsettatt
i praktiken har konflikträtt.

omfattningsvarsåtgärder. Om strejk mindreDet andra fallet gäller en av
frånmångaleder väldigt fler arbetstagaretill lockout, utestängeren som

ursprungligarimligt vid jämförelse med denarbetet, vadän ärsom en
inte baraåtgärden, åtgärden förklaras olovlig. Jämförelsen börbör kunna

med hänsynutgångspunkt från omfattningmed strejkens ävengöras utan
och föråtgärden både arbetsgivarentill den skada, kan leda till försom

omfattande lockouttredje för arbetsgivare varslaEtt motiv att omman. en
från den fackliga organisationen,kan täcka för varselatt ett somvara upp

förfåtal inte finns arbetsuppgifterinnebär strejkande detgör ettatt ett att
situationeremellertid sådanaväsentligt antal de anställda. Detstörre ärav

stridsåtgärder siktefallet förbud begränsadedet första tarmotsom av
lockoutbehovet för arbetsgivaren användaoch i de fallen bortfaller att

svarsåtgärd.som en
fåskall brettFör utredningens förslag proportionalitetsprincipatt om en

slårså denstöd bland och politiska partier bör den utformas attparter
åtgärder arbets-rättvist sig de beslutasalla oproportionerligamot vare av

givar- eller arbetstagarsidan. den bakgrunden utredningenMot attmenar
och andradet angeläget inskränka oproportionerliga lockouterär ävenatt

svarsåtgärder.
sympatiåtgärder. sympatiåtgärd organise-Det tredje fallet En kanavser

så påpåtryckning i löneförhand-den leder till orimligatt partenras en en
sympatiåtgärder fåtal idärling. Det har förekommit varslade ett personer

sådanstrejk vid kärnkraftverk. Enskulle ha verksamhetenstängt ettav
sådanåtgärd får i allmänhet leda till oproportionerlig skada. Enanses en

primäråtgärd elleråtgärd otillåten genomförsbör denoavsettvara om som
kringgår förbudetsympatiåtgärd. finns riskAnnars att motsom man

något närståendestridsåtgärder förbundoproportionerliga beattgenom
primärkonflikten.vidta åtgärd med i Denbegränsad i sympati parternaen

åtgärden vidtasskadliga på lönebildningen densamma, sigeffekten är vare
primäråtgärd sympatiåtgärd.ellersom

skada,också så sympatiåtgärd inte skall leda tillDet bör att envara en
står primäråtgärdens omfattning.missförhållande tilli uppenbartettsom

organisationvid bedömningen bör denDen vägledande principen attvara,
primäråtgärden,ställer i förhandlingen motiveraryrkandenasom som

också bör dockskall väsentlig del konfliktkostnaden. Detbära aven
organisationer stödjafortfarande betydande förfinnas attutrymmeett

konflikt.iärparter som
stridsåtgärd användasAllmänt olovligförklarabör möjligheten att en

stridsåtgärdrestriktivt. samlad avvägning denDet bör ske efter av omen
bakgrund de föreslagna bestärnrnel-varslet gäller rimligär motsom av

serna.
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Ett avgörande, varigenom stridsåtgärd förklaras olovlig, bör kunnaen
alla stridsåtgärder.varslade Ett beslut olovligförklaringtyperavse av om

bör alltså kunna såvälfattas för ursprunglig primär stridsåtgärd fören som
utvidgning stridsåtgärd eller sympatiåtgärd. Om ochen ettav en en samma

varselmeddelande bådeinnefattar ursprunglig primäråtgärd, utvidg-en en
ning och sympatiåtgärder, bör åtgärdernade varslade ändå kunna prövas

och för sig. bör alltsåDet bli möjligt tillåta den ursprungligavar atten
åtgärden samtidigt utvidgning och sympatiåtgärder förklaras olovliga,som
därför de utformade inte uppfyllersätt, kravenatt ettanses som
proportionalitet.

frågaEn särskild olovligförklaring måstealltid påär sikte helataom en
den åtgärd, varslet omfattar, eller stridsåtgärd till viss delävensom om en
bör kunna förklaras olovlig. Enligt utredningens uppfattning talar över-
vägande skäl för varslad stridsåtgärd inte bör kunna förklaras delvisatt en
olovlig. Domstolens avgörande påbör sikte stridsåtgärden i dess helhet.ta
Även endast vissa i åtgärden fården orimlig börgörmoment attom anses
åtgärden förklaras olovlig i sin helhet. Det inte lämpligt domstolenär att

något helhetsprövning.gör också sådanän Det medärannat en en
utfomming, bestämmelsen fåkan den preventiva effekt efter-som som
strävas.

Det fördel prövningen kanär innan stridsåtgärdenstor görasen om
bryter Eftersom det kan svårt hinna med slutlig prövningut. attvara en
under den stårtid, till buds innan åtgärden verkställs, möjlighetenärsom
till interimistiskt beslut central betydelse för tillämpningen. Sådanaav
möjligheter finns vid prövning fredspliktsinvändningar enligt Arbets-av
domstolens praxis. Eftersom olovligförklaring inte förekommer i dag,
föreslår utredningen särskild bestämmelse, klargör interirnis-atten som
tiska beslut skall kunna fattas sådani fråga.även en

Det skulle olyckligt yrkande olovligförklaring inges videttvara om om
tidpunkt då varseltiden sig sitt slut, eftersom Arbetsdomstolennärmaren

då inte skulle fåkunna tillräckligt underlag för sitt beslut. För pröv-att
ningen interimistiskt yrkande skall hinnas innan stridsåtgärdenmed,ettav
verkställs, bör åtgärdenden riktas så möjligtpart mot snart tasom som
ställning till det finns skäl väcka talan åtgärdenoch yrka förkla-att attom

olovlig. talan inteFör skall väckas för föreslår utredningenattras sent, en
preskriptionsbestämmelse, enligt vilken yrkande olovligförklaring ochom
interimistiskt beslut skall framställas inom vecka från mottagandeten av
varselmeddelandet. Om talan inte väcks respektive interimistiskt yrkande
inte framställs inom den tiden, bör väcka talan respektive fram-rätten att
ställa interimistiskt yrkande gå förlorade. Det bör tilläggas detta förut-att

varseltiden förlängs frånsätter 7 till 14 dagar enligt utredningensatt
förslag i avsnitt 7.6.
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stridsåtgärdOm vidtas strid domstolsavgörande, varigenomi mot etten
åtgärden skadeståndsbestämmelsema blihar förklarats olovlig, bör i MBL
tillämpliga på det skett brott bestämmelsernasätt, ett motsamma som om

fredsplikt.om

stridsåtgärder7.15 ochmot enmans-

familjeföretag

Utredningens föreslår stridsåtgär-förslag: Utredningen det förbudett mot
återinförs.der familjeföretag gälldeeller 1994mot enmans- som

Skälen för utredningens förslag

föreslåUtredningen har inriktat sig arbetsrättsliga regler, kanatt som
komma kompromiss arbetsmarknadens organisa-att accepteras som en av
tioner Sådanaoch bred majoritet i riksdagen. kanreglerantas av en ge en
stabilitet i för lönebildningen. Det nackdel för lönebild-ärramarna en
ningen det förekommer utdragna politiska strider lagstiftningennär om
rörande förhandlings- och konflikträtten. Det gäller i synnerhet lag-när
stiftningen fram följdändras och tillbaka riksdagsvalen. Det härsom en av

sådan fråga nåmeningarna tidigare har varitdär starkt delade. Förär atten
bredare frånstöd kommer det olika krävas omprövningett parter att av

tidigare ståndpunkter.
Frågan stridsåtgärder varitoch familjeföretag harmotom enmans-

föremål för riksdagsbehandling vid flertal tillfällen under l990-talet.ett
förslag sådana åtgärder årsEtt förbud lämnades arbets-1992motom av

rättskommitté. föreslog riksdagen införa förbud i enlig-Regeringen att ett
sådanthet med kommitténs förslag. förbud infördes bestäm-Ett i nyen

melse åri MBL och kom gälla under 1994. Därefter upphävdes för-att
budet påvisats någramed motiveringen det inte hade allvarliga olägen-att

område.heter konflikträtten påoch därför inte borde inskränkas dettaatt
frågan på föremålEfter upphävandet motioner tillhar varit förnytt

riksdagen.
stridsåtgärderFörbudet gällde 1994 och omfattade syfte tvingamed att

fram kollektivavtal med och familjeföretag. familjeföretagMedenmans-
ochmenades i detta sammanhang företag i vilka endast imedlemmar en

Även sympatiåtgärderfamilj och arbetstagare. för strids-är ägaresamma
åtgärder och familjeföretag gjordesförbjudna. Undantagmot enmans- var
för i behörig ordning beslutade anställningsblockader.



324 Utredningens och förslagöverväganden SOU 1998:141

Det viktigaste motivet för förbudet ansågsdet inte rimligt detatt attvar
skulle få förekomma stridsåtgärder eller familjeföretagmot ett enmans-
med de omfattande skadeverkningar, sådana åtgärder i förening medsom
sympatiåtgärder kunde medföra för företaget och tredje stridsåt-Enman.
gärd för uppnå kollektivavtal, i praktiken inte direkt kommeratt ett attsom
reglera arbetsvillkoren någonför utanför företagarens familj, ansågsegna
inte fylla något rimligt fackligt syfte. bordeFöretaget ha rätt att utan
inblandning från arbetstagarorganisationema få bestämma vilka inbördes
relationer, skall råda mellan de familjemedlemmar, arbetar i före-som som
taget.

Argumentet gällandedet skulle finnas skäl ha kollektivavtal föratt att ett
det fall någon skulle anställas tillbakavisades. Intresset företagettattav
har kollektivavtal någonden dag det önskar anställa utomstående ansågs
inte kunna den skada intrång,och det stridsåtgärdenuppväga utgörsom
för företag, någrainte har utomstående arbetstagare åtgärdenett närsom
faktiskt vidtas. Ytterligare skäl för förbudet det, frånenligt uppgiftattvar
Konkurrensverket, förekom kollektivavtal, begränsade möjlighetensom
för företag anställda åta sig vissa stridsåt-arbeten. Ett förbudutan att mot
gärder kunde medföra företag inte skulle behöva teckna avtal medatt
sådan innebörd.

Inom LO-SAF-området avtal, har sin grund i Saltsjöbadsavtaletger som
skydd stridsåtgärder riktade familjeföretag. Dessa bestämmelsermot mot
täcker dock inte området.hela LO-SAF Svenska Byggnadsarbetareför-
bundet, Målareförbundet,Svenska Svenska Transportarbetareförbundet
och Grafiska fackförbundet påexempel organisationer inte omfat-är som

dessa bestämmelser. Utredningen har inte funnit exempel påtas attav
tjänstemannaorganisationema tillgriper stridsåtgärder ellermot enmans-
familjeföretag. -

Begränsningar konflikträtten, försvårarvilka eller åtgär-omöjliggörav
der det aktuella slaget, finns i andra nordiska länder. Dansk rätts-av nu
praxis ställer på stridsåtgärderkrav fackliga skall ha rimligt fackligtatt ett
ändamål och rimligt förhållande mellan mål och medel. danskI juridiskett
litteratur har det med stöd i vissa rättsfall krav kollektivavtalansetts att
med företag, inte utomståendesysselsätter arbetstagare, inte har ettsom

Ävenrimligt ändamål och därför inte får stödjas med stridsåtgärder.
stridsåtgärder, det helt omöjligt för företag verksam-gör utövaett attsom
het, kan otillåtna. I Norge gäller särskild lag boikott, intevara en om som
bara gäller i samband med arbetstvister har allmän tillärnp-ävenutan en
ning. Vid boikott rådavarje skall det förhållanderimligt mellan detett
intresse, skall främjas, och den skada, uppstå.kansom som

Sedan förbudet upphävdes har det vidtagits stridsåtgärdernytt mot
enmansföretagare. Sättet stridsåtgärderanvända har väckt kritik ochatt
riskerar skada förhandlingssystemets legitimitet. återinförandeEttatt av
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förbudet väl motiverat. Samtidigtförefaller den bakgrunden görmot vara
del hautredningen bedömningen förslaget i denna endast kanatt en mar-

delginell effekt på skall i första handlönebildningen. Förslaget ses som en
genomfördesi få uppslutning, och detpaket, skulle kunna bredett omsom

skulle lönebildningen.kunna förbättra
behållaåterkommande stridsrättenDet för motargumentet att enmans-

någon ochsådana anställaoch familjeföretag företag kan kommaär att att
grund-då kollektivavtal detarbetstagaren inte omfattas ochatt ett avav

detta kanläggande sociala skydd för följer därav. Motarbetstagare, som
SAF-LO-anföras fackliga organisationerna inom delende störreatt av

området från sådana stridsåtgärderavstår ochoch hela tjänstesektom att
missförhållanden nyanställda.det inte framkommit det leder till förhar att

Så organisationernågon finns möjlighet för fackligaanställs det attsnart
vidarevidta stridsåtgärder kollektivavtal. harför driva krav Lagenatt

år till utredningens kännedom harvarit tillämplig under detett utan att
sådana ändåSkulle problemframkommit problem med dess tillämpning.

utredningensha uppstått framkomma under rernissbehandlingenbör det av
fårförslag. problem förekommande fall de prob-Vidare dessa i vägas mot

uppstår stridsåtgärder.lem slag, vid dennaannat typav avsom
utvidg-hänsyn det har motionskrav i riksdagenMed till väcktsatt om en

för-ning det gällde finns det skäl diskuteraförbud 1994, attav som om
dåbudet få gällde. Förbudet skullebör vidare tillämpning vadän somen

fåtalsmåföretag inte hörexempelvis kunna omfatta med anställda,ett som
itill familjen arbetstagare, medlemmarföretag, inte har ärsamt som som

står stridsåtgärden.den organisation, bakomsom
fåtal anställdaMot utvidgning förbudet till gälla företag med ettatten av

talar sådan allvarlig inskränk-framför allt regel skulle innebäraatt en en
ning i arbetstagare, skulle kommade fackliga rättigheterna för de attsom

avgörande skillnadberöras bestämmelsen. finns i detta avseendeDet enav
stridsåtgärdersådan förbudmellan regel och regel mot moten en om

På siktföretag familjemedlemmama.andra anställda deänutan egna
småföretagstridsåtgärder fårskulle bestämmelse inte vidtas motatten om

och det därmedkunna leda till urholkning kollektivavtalssystemetav aven
skyddet. skulle vidare blisammanhängande grundläggande sociala Det

svårt kansådan bestämmelse, eftersom antalet anställdatillämpaatt en
fåockså ef-variera. sådan utformning skulle kunna denEtt förbud med

förfekten företagsledning tveka nyanställa,skulle när gränsenattatt en
sysselsätt-antal nådd, vilket skulle motverka tillväxt och ökadanställda är

nmg.
Även stridsåtgärder fårså inte vidtasutvidgning förbudet att av enen av

hos arbetsgivaren betänkligorganisation saknar medlemmar är ursom
ifrågasättaarbetsgivare skulle fackligtskyddssynpunkt, eftersom delen

skullemedlemskap sker i dag. Fler arbetstagareintesätt,ett san-som
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Förbudetkollektivavtalstå skydd,detnolikt komma ettatt utan ger.som
svårtdet kaneftersomtillämpa,komplicerat attbliskulle vidare att vara

fackligmedlem itidpunktvid vissarbetstagareutreda envarenenom
inte.organisation eller

förbudetutformningenDen närmare av

utrednings-omsorgsfulltbyggdegällde 1994bestämmelseDen ettsom
de interna-ochregeringsformenmedbefunnits förenlighadearbete. Den

inteharratificerat. Detharområdet, Sverigepåkonventionertionella som
tid,under dentolkningsproblemnågrauppstodkommit detfram somatt

bestämmelsen medföreslår därförUtredningengällde.bestämmelsen att
innebörd,ochordalydelsefårändringarredaktionellaobetydliga samma

förarbetsuttalandendedärför tillhänvisning1994. Enden hade görssom
och1993/94:67propositionenigjordesvilkautfommingen,om

följande.innebar i korthetBestämmelsen1993/94:AU4.betänkandet
medkollektivavtalingåstridsåtgärder med syfteomfattadeFörbudet att

med företag,eller ägsnågra arbetstagare,inte harföretag, av ensomsom
arbetstagare.familjemedlemmarvilket barafamilj och i äroch samma
sådant ända-stridsåtgärd medieller deltafick inte vidtaArbetstagare en

organiseradesåvälarbetstagareomfattade allamål. Bestämmelsen som-
kollek-bundenhetarbetstagarensgälldeochoorganiserade oavsett av- Även sympatiåt-arbetstagarorganisationer.också förtivavtal. gälldeDen

Undantagomfattades.slagetbeskrivnaåtgärder detgärder för nyssav
anställningsblockader.beslutadebehörig ordninggjordes för i

utför-förklaradesförbudsregeln,omfattasskulleVilka företag, avsom
kategorier:följandeidet företaghuvudsak58. Iligt i propositionen s var

anställda.någrainte harföretagAlla typer somav
äktaarbetstagareendaföretagets äri vilka ägareFöretag ensam

enmansföretag.
imedlemmardelägarefleraeller med ärmedFöretag ägare somen

arbets-ägarfamiljenimedlemmar ärvilket endastfamilj och isamma
tagare.

isläktingarsåväl make rätträknasskullefamiljemedlemmarTill som
fosterbam,inklusivesläktingaroch avlägsnareledoch nedstigandeupp- -

hus-eller iboileverstyvbarnmyndlingar och gemensamt sammasom-
makeförhushåll gällde intebo ellerhåll. påKravet gemensamt samma

fördäremotnedstigande ledochoch släktingar i t.ex.rätt sys-menupp-
undertillsammansgifta borkvinnakon. ochEn utan att varasomman en

homosexuella sambor,förhållanden skulle, liksomäktenskapsliknande
jämställas med makar.
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Det uttryckligen i bestämmelsen stridsåtgärder, hadeattangavs som
vidtagits i strid bestämmelsen, olovliga. Anställnings- eller ägar-mot var
förhållanden stridsåtgärdkan ändras sedan har varslats eller inletts.en
Sådana skulleförändringar inte beaktas vid bedömningen strids-av om en
åtgärd eller stridsåtgärd gånglovlig olovlig. Hade lovlig välvar en en
varslats inletts, skulle fåeller den fullföljas och utvidgas med sympati-
åtgärder låtahinder det angripna företaget väljerutan att t.ex. attav en
utomståendes anställning upphöra eller förändrar sina interna angelägen-
heter.

Ett företag, drabbats, påhar skulle berättigat skadeståndtillsom vara
stridsåtgärder.gäller i övrigt vid olovliga Mål för-sätt,samma som om

budsregeln skulle handläggas enligt lagen rättegången i arbetstvister.om
Vid fråns.k. fredspliktsinvändning företag, stridsåt-förett utsattssom en
gärd, skulle domstol, företagets begäran, i enlighet med gällande praxis,
kunna meddela interimistiskt beslut stridsåtgärdensrörande lovlighet.

7.16 Medlemsomröstning stridsåtgärdervid

Utredningens förslag: Det bör inte införas krav stridsåtgärder skallatt
föregås medlemsomröstning.av

Skäl för utredningens förslag

Enligt direktiven skall utredningen olika lönebild-förbättrapröva sätt att
ningen. Frågan medlemsomröstning inte i direktiven harnämns utanom
lagts fram från frågorförslag till regeringenSAF och hör till deettsom

utredningen har analyserat.som
Enligt SAF bör de berörs stridsåtgärd med-närmastsom av en genom

lemsomröstning också få reellt inflytande åtgärden.beslutöverett om
SAF finner det naturligt sådant bådekrav gäller för organisationernaatt ett
på arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Genom ställningstagande inhäm-att

innan beslut fattas stridsåtgärder, fårvarsla medlemmarnatas attom om
möjlighet bedöma förhandlingskraven i relation stridsåtgärdemastillatt
effekter på den arbetsplatsen.egna

Utredningen det inte påbör införas krav beslutatt ett attmenar om
stridsåtgärd föregåsskall medlemsomröstning. Det finns flera skäl emotav

införa sådant krav. första påDet och viktigaste krav med-äratt ett att ett
lemsomröstning enligt utredningens bedömning inte skulle tillbidra en
bättre lönebildning. Utredningen sådanhar inte funnit belägg för att en
bestämmelse skulle leda till färre varsel stridsåtgärder. Ingenting harom
framkommit tyder de fackliga ledarna skulle villigaattsom vara mer
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till strejk stridsåtgärdereller andra för tyngd förhandlingskravenatt ge
vad medlemmarnaän är.

Krav medlemsomröstning dessutom främmande för svensk lag-är
stiftning och tradition. I svensk har det aldrig ställts krav pårätt att en
snidsåtgärd föregåsskall omröstning bland medlemmarna i denav en
organisation åtgärden. sådanvidtar En regel skulle inte heller bekräftasom

vedertagen praxis. Under de åren50 har det varittvärtomsenasteen
sällsynt med medlemsomröstningar i arbetstagar- och arbetsgivarorganisa-
tionema. Frågan i vilken ordning beslut skall fattas i ideella föreningarom
har betraktats intern angelägenhet, regleras i föreningarnassom en som
stadgar. Det finns inte någon lagstiftning för hur det skall till i ideella
föreningar, så det finns för ekonomiska föreningar och bostadsrätts-som
föreningar. Lagstiftning hur beslut skall fattas inför konflikt kanom en
därför inte utformas hänvisning till bestämmelser i redan be-genom en
fintlig Fråganlag. krav medlemsomröstning har heller inte utrettsom
tidigare.

Vidare skulle krav medlemsomröstning i lag praktiskt kompli-vara
Det skulle fordra ingående regler själva omröstningsförfarandetcerat. om

för de demokratiska formerna vid omröstningen. Först ochatt garantera
främst måste stådet klart vilka skall röstberättigade. Redansom vara
frågan vilka skall räknas medlemmar och hur medlemsför-om som som
teckningar skall föras och kontrolleras innehåller komplicerade spörsmål.
Vidare måste det i lagen hur de röstberättigade fåskall infonnationanges

stridsåtgärden och omröstningen. Därtill kommer frågorna hurom om
resultatet omröstningen skall bedömas och hur många, måste haav som
deltagit i omröstningen, för den skall ha betydelse beslutsunderlag.att som

Vill införa tröghet det gäller vidta stridsåtgärderstörre när attman en
finns det dessutom enklare till införa påkrav med-sätt väga änatt att
lemsomröstning. påkravEtt medlemsomröstning hållas,skall innanatt en
stridsåtgärd får vidtas, skulle medföra viss fördröjning åtgärdenen av
jämfört med vad gäller i dag. En medlemsomröstning omständ-ärsom en
lig procedur och måsteomröstning rimligen påske stadium dennärett
planerade åtgärden har blivit någorlunda preciserad. Utredningen lägger
emellertid fram andra förslag kan leda till fördröjning planeradesom en av
stridsåtgärder, bl.a. förslag förlängning varseltiden till 14 dagar.ett om av

sådanMed varselperiod skulle fördröjningseffekten det förfarande,en av
krävs för medlemsomröstning, inte bli särskilt stor.som

Det skulle dock inte oförenligt med regeringsfonnen eller med devara
internationella konventionema området införa påkrav medlemsom-att
röstning före stridsåtgärder. Sådana bestämmelser förekommer i andra
länder. I Storbritannien och Tyskland det förutsättning förär atten
stridsåtgärd på arbetstagarsidan skall lovlig, föregåsdenattvara av en
omröstning bland medlemmarna i den fackliga organisation, vidtarsom
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rad detalje-lag, gällerregleras ifråganåtgärden. Storbritannien, därI en
måstegå till. Medlemmarnaskallomröstningrade bestämmelser hurom
ställ-fåskall vidtas. Derasdenstridsåtgärd förpositiva till attvara en

ocksådärförmeningen dendenbindande idock inteningstagande attär
får friheteninte berövasfönroendemännenmåste fackligavidtas. De att

fack-denmåste emellertid tillavstå från stridsåtgärdema. Hänsyn tas att
annorlundaStorbritannieniorganisationsstmkturen ärliga historien och

ledare. I Tysk-fackligamilitantainslag däri medSverige, störreän ett av
medlemsomröstningstridsåtgärder. Kravetfinns lagreglerland inga om

domstols-ihar ställtsproportionalitet,kravled i detär ett uppsom
praxis.

devanligttradition varitdetFinland harochNorge attI Danmark, av
ställning tillomröstningimedlemmarnafackliga organisationemas tar om

Några lagstift-krav ikonflikt.skall blidetelleravtal skallett antas om
funnits.hållas har dock inteskallmedlemsomröstningningen att

tankenframförtförslaget, harsighar uttalatforskare,En de omsomav
föran-organisationerbeordrafåskulle kunnamedlaren rätt attattatt en

därefter vilaskulleföranstaltandetmedlemsomröstning. Självastalta om
leda tillkunde förslagsvisskyldighetenpå själva. Brotthelt motparterna

stridsåtgärdenspåverkaborde inteochekonomisk sanktionkännbaren
demo-uppfyller vedertagnainteomröstningsförfarande,laglighet. Ett som

underlå-medfråga likställaskunnaforskaren iskulle enligtkratiska krav,
omröstning.föranstaltatenhet att om

påockså medlemsom-kravskulleuppfattningutredningensEnligt ett
fråganleda till oenighet ikunnapå nämnda premissemaderöstning nyss

tillinte skullepåtillvägagångssättet för beslutet, sätt nyttaett varasomom
hållits ellerfrågan omröstning harTvister iförhandlingsarbetet.för om

lagstift-bedömakompliceradebliskulle dessutom kunnainte att ommer
någonföreslåvill därför inteUtredningensaknas.ning för förfarandet

huvudomröstningregel över taget.om
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7.17 Förslagen jämställdhet mellanom

kvinnor och män

Utredningens förslag:
De förbättringar årsvisaden lönestatistiken utredningen före-av som-

förbättraslår, kommer möjligheten följa och analysera löneut-att att
vecklingen för kvinnor och män.
Den komplettering forskningsdatabasen LINDA, utredningenav som-
föreslår förutsättningar för forskning löneutveck-typger en ny av om
lingen för kvinnor och män.

årligaDe löneutveckling i Sverige ochrapporter omvärlden,om m.m.-
vilka utredningen föreslår, bör innehålla särskilt kapitel analy-ett som

löneutvecklingen jämställdhetsperspektiv.ettserar ur
Medlingsinstitutet bör säkerställa det har erforderlig kompetens påatt-
jämställdhetsornrådet.

Skäl för utredningens förslag

Frågan jämställdhet mellan kvinnor och intemän i direktivennämnsom
på sätt utredningen,än vid utformningenannat förslagen,att skallav
beakta innehållet i regeringens kommittédirektiv till samtliga utredningar

redovisning de jämställdhetspolitiska konsekvenserna förslagenom av av
dir 1994:124. Enligt direktiven skall utredningen dock beakta de förslag

har fört fram i sina till regeringen.parterna Utredningen harsom svar
vidare frihet beakta och vidareutvecklastor förslag, kommeratt framsom
under utredningens gång.

Utredningen har eftersträvat utforma förslagen lönebildning ochatt om
medling så de kan främja positiv utveckling jämställdhetenatt en av
mellan könen. Utredningen har jämställda löner centralnoterat att är en
del jämställdhetspolitiken. Lönefrågor har särskild uppmärksam-av getts
het i jämställdhetslagen och i Jämställdhetsombudsmannens arbete. Med-
lingsinstitutet bör inte sådana påuppgifter jämställdhetsområdet,ges som
kan försvaga institutets förmåga lösa konflikter mellan Detatt parterna.
finns emellertid vissa möjligheter för Medlingsinstitutet bidra tillatt en
ökad jämställdhet, det leder någratill rollkonflikter.utan att
Utredningen föreslår beskrivningen löneutvecklingenatt ettav ur
jämställdhetsperspektiv förbättras. En uppgift bevaka lönestatis-är att att
tiken sådan utformning det förbättrar möjligheten följaatt ochges en att
analysera löneutvecklingen för kvinnor och Genommän. utvidgaatt
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frånförslaganalysmöjligheter.skapas bättre Ettbranschindelningen annat
databasenförsetill lönestatistik,delbetänkandet, med koppling är att

genomföramöjligheterlöneuppgifter. DärmedLINDA med öppnas att
mellan kvinnorlöneskillnaderindividbaserade analyser utvecklingenav av

lö-föreslår också den särskildaoch Utredningenmän. rapportenatt om
analyserarinnehålla särskilt kapitel,skallneutveckling ett somm.m.

jämställdhetsperspektiv.löneutvecklingen ettur
säkerställa detföreslår börMedlingsinstitutetUtredningen vidare attatt

minstjämställdhetsområdet. gäller inteDeterforderlig kompetenshar
område alltpåområdet, inkluderande den dettakompetens juridiskadet

arbetsmarknadensEG-rätten. bör däremotbetydelsefulla Det varamer
branscherochlönerna för olika yrkesgrupperuppgift värderaparters att

både ochsamtidigt angelägetvarandra. emellertidDet är parterattmot
vilka komplika-gäller ochmedlare den lagstiftning,medvetnaär somom

uppstår motsättning mellanuppträda dettioner, kan ensom om
kollektivavtal.lagstiftning och

sitthar iinom kommunala sektornArbetsgivarorganisationema den svar
fråga, tillämpning lag-gällertill uppmärksammatregeringen avsomen

har reglerats ipå anställningsvillkor,stiftningen jämställdhet somom
kommunala arbetsgi-Dekollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

på arbetsgivarna,ställerframhållit jämställdhetslagen kravhar attvarna
konflikträttdessa har fullpå arbetstagarorganisationemainte trots attmen
har mycketarbetstagarorganisationerför sina krav. deldriva igenom Enatt

manliga medlem-enbart harstark kvinnodominans, medan andra nästan
relationsförändringarönskvärdakan leda till löneglidning,Detmar. om

arbetsgi-måste finansierasmellan medlemmarna i organisationerna av
inomkvinnor ochomfördelning mellanavtalen. En mänutövervarna

andelentill följdförändringarsektorn enbart till marginellaleder attav
för kvinnligtuppvärdering lönernasåkvinnor Om allmänär stor. aven

åstadkommas, krävsi skalldominerade inom samhälletyrkesgrupper stort
arbetsmarknadssektorer.olikaomfördelning löneutrymmet mellanen av

lagt framhar vidareår KvinnomaktsutredningentillsattaDen 1994
1998:6, Tybetänkandet SOUlönebildning Iförslag, har med göra.attsom

jämställdaarbetslivet och detrationellamakten din detMytenär om
utred-den härföreslagit detKvinnomaktsutredningenSverige har att av

bevakafår särskild uppgiftningen föreslagna Medlingsinstitutet attsom
ochregelbundnalämnalöneutvecklingen för kvinnor och män, rapporter

löneskillnader mellanomotiveradediskutera metoder för kommaatt
påpågår löne-på förändringarkvinnor Med tanke deoch män. stora som

från tillindividuellt, centraltområde från tillbildningens kollektivt-
speciellt angelägetKvinnomaktsutredningenlokalt enligtdet attär-

juststudera utfallen för kvinnor och män nu.
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Utredningen delar Kvinnomaktsutredningens bedömning Medlingsin-att
stitutet bör ha i uppdrag bevaka löneutvecklingen för kvinnor ochatt män
och regelbundet utvecklingen och redovisa analyserrapportera om om
löneutvecklingen jämställdhetsperspektiv. Kvinnomaktsutredningensettur
förslag i den delen har inarbetats i utredningens förslag.

LÖV-programmet,Företrädare för det s.k. vid Arbetslivsinstitutet, har
kommit in med skriftliga synpunkter till utredningen enligt följande:
Viljan förmåganoch till löneutjänming mellan kvinnor och kanmän
minska hos löneutrymmet blir mindre. Könsmedvetenhetparterna ärom

förutsättning för kunna i icke könsdiskriminerande riktning.att styraen en
Då Medlingsinstitutet får viktig roll arbetsmarknaden i lönebild-en
ningsfrågor blir det de instanser kan bidra till utjämningen av som en av
kvinnors och löneandel. Medlingsinstitutetsmäns för köns-ansvar en
neutral lönesättning och utjämning kvinnors och löneandelarmänsen av
bör tydligt framgå Medlingsinstitutets instruktion.av

LÖV-programmetsUtredningen delar uppfattning det angelägetäratt att
Medlingsinstitutet har kompetens i jämställdhetsfrågor. Däremot menar
utredningen det för långtär Medlingsinstitutetatt tillatt göraatt ansva-
rig för könsneutral lönesättning och utjämning kvinnors och mänsen en av
löneandelar. Ansvaret för innehållavtalens bör fortsättningsvisäven vila
på parterna.

l 8 Generella direktiv

Utredningens bedömning: Utredningens förslag bedöms få vissa positiva
konsekvenser för jämställdheten, i övrigt inga nämnvärda konsekven-men

vad regeringens direktiv till samtliga kommittéer.ser avser

Skälen för utredningens bedömning

Utredningen har behandlat regeringens direktiv till samtliga kommittéer.
Utredningsförslagen bedöms inte få några närrmvärda påeffekter regio-
nalpolitiken och det brottsförebyggande arbetet. De positiva konsekven-

för jämställdheten redovisas i avsnitt 7.17.närmareserna
delbetänkandetI behandlade utredningen kostnaderna och finansieringen
sina förslag och i det sammanhanget beaktades direktivenav prövaattom

offentliga åtaganden. De förslag läggs i slutbetänkandet innebär ingasom
merkostnader, vad harutöver redovisats i delbetänkandet. RRV isom gav
sitt remissvar utredningens delbetänkande följande kommentar till de
merkostnader på 18 miljoner kr., utredningen har föreslagit:som
"Utgiftsutfallet för konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder
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20 mil-uppgick tillarbetslivarbetsmarknad ochutgiftsområdetunder ca
då konjunkturbero-i000genomsnitt 191och ijarder 1997kr personer var

förefaller det RRVbakgrund ävenende åtgärder. Mot denna att ensom
minskningleda tilllönebildningen kanblygsam förbättring sta-avenav

miljoner kr."åtgärder medarbetsmarknadspolitiska 18kostnader förtens
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Författningskommentar8

ändring i lagentill lagFörslaget8.1 om

medbestämmande i1976:580 om

arbetslivet

enligtskyldighetmån rättighet ellerinnebärden det§ ogiltigt i4 Ett avtal attär
inslcränks.denna upphävs ellerlag

ochfrån 14, 19--22avvikelser 11, 12,får dockkollektivavtal detGenom görasett
64 ochandra stycket43 §33--40 §§, 41meningen,28 §§, 29 § tredje samtc

skallförmånliga reglermindrefår inte innebära65 Kollektivavtalet§§. att
EG-rådets 129/EEGdirektiv 75/följerarbetstagarsidantillämpas för än avavsom

den92/56/EEGfebruari 1977 ochden 1477/187/EEGden februari 1975,17 avav
juni24 1992.

gående fredspliktockså föreskrivas längrefår änkollektivavtal detI angessomett
följerskadeståndsansvargåendelängre än§§ elleri b och 4441, 41 41 ett som

denna lag.av

föreslagna be-medför denandra tilläggstycketI görs attett som
stridsåtgärder blirvidproportionalitetkravstämmelsen 41 § omc

står helt friakollektivavtalsparter göradenInnebördendispositiv. attär att
avsnitt 7.14.från bestämmelsen seavvikelser

fårkollektivavtalspartermedförtilläggtredje stycketI görs attett som
föreslagnai dengående fredsplikt vadingå längreavtal än angessomom
harbestämmelsen i b §41föreslagnai b Denbestämmelsen 41 samma
är 1994 segälldebeteckning,paragraf medlydelse den somsammasom

påocksåhar utformats sättavvikelseavsnitt 7.15. Rätten göraatt samma
då.som
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41 § Arbetsgivare och arbetstagare bundna kollektivavtal fårär inte vidtasom av
eller delta i arbetsinställelse lockout eller strejk, blockad, bojkott eller annan
därmed jämförlig stridsåtgärd, avtalet har ingåtts organisation och dennaom av en
organisation inte i behörig ordning har åtgärden,beslutat åtgärden strider motom

bestämmelse fredsplikt i kollektivavtal eller åtgärden har till ändamålen om om
påtryckningutöva i tvistatt kollektivavtals giltighet, bestånd ellerett rättaen om

innebörd eller i tvist huruvida visst förfarande strider avtalet elleretten mot mot
denna lag,

åstadkomma ändringi avtalet,att
genomföra bestämmelse,att avsedd tillämpasär sedan avtalet harattsom

upphört gälla, elleratt
4. stödja någon denne inteatt själv fårnär vidta stridsåtgärd.annan,

stridsåtgärder har Ävenvidtagits i strid första stycket olovliga.mot ärsom
stridsåtgärder har vidtagits stridi beslut Medlingsinstitutet harmotsom som
meddelat med stöd 45 tredje§ stycket och 48 § olovliga.ärav

Första stycket hindrar inte arbetstagare delta i blockad har beslutatsatt en som av
arbetstagarorganisation i behörig ordning och har till ändamålen utverkaattsom

betalning klar och förfallen fordran pålön eller någon ersättning förav annan
utfört arbete indrivningsblockad. sådanEn stridsåtgärd inte olovlig.är

I andra stycket klargörs stridsåtgärder, har vidtagits iatt stridsom
beslut, varigenom Medlingsinstitutetmot med stöd 45 § tredjeav

stycket eller ålagt48 § har avbryta eller skjutapart atten upp en
stridsåtgärd, olovligaär se avsnitten 7.6 7.5.resp.

41 b arbetstagareEn får inte vidta eller delta i stridsâtgärd har tillen som
ändamål kollektivavtal skall träffas med företagatt inte har någraett som
arbetstagare eller där bara företagaren eller företagarens familjemedlemmar är
arbetstagare och Detsamma gällerägare. stridsåtgärd har tillnärensamma en
ändamål stödja någon vill träfa kollektivavtal med sådantatt företag. Vadettsom

hindrar inte arbetstagare från delta isagts anställningsblockadsom nu atten en
riktar sig sådant företag och beslutatshar behörig ordningimot ettsom som av

arbetstagarorganisation.en

Stridsåtgärder vidtagitshar i strid första stycket olovliga.ärmotsom att anse som
Förändringar anställnings-i eller ägarförhållanden har inträffat sedansom en
stridsâtgärd har varslats eller inletts skall beaktasinte vid bedömningen av om en
stridsåtgärd olovlig enligtär första stycket.att anse som

Ändringen innebär paragrafen med obetydliga redaktionella ändringaratt
får den lydelse den hade under tiden den 1 januari till och med den 31
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paragrafen hän-innebördendecember fråga den1994. I närmare avom
bet.1993/94:AU4.prop.1993/94:67 ochvisas till tidigare förarbeten

skallbestämmelsenråda tvivel tvisterdet skallFör inte attatt omom
lagenföljdändring i kap 1 §2 rätte-Arbetsdomstoleni görsprövas omen

gången i arbetstvister.

avtalsförhandlingar mellansamband medvidtasstridsåtgärderFör i4l §c som
förhållande tillkollektivavtalbundna ibrukarellerärparter avvarasom

gälla.varandra skall följande

påstridsåtgärd partiell ellervarslat sättOm har är annatpart en somomen
olägenhetskada ellerleda tillåtgärden förväntasbegränsad och kan somannan

åtgärden förklarasåtgärdens omfattning, kanmissförhållande tillstår uppenbarti
olovlig.

stridsåtgärd ocksåkanpåvarslatsstridsåtgärd harEn annansom ensvarsom
medrimligtomfattande vadväsentligtförklaras olovlig, den äränär sommerom

svarsåtgärden.till den åtgärd orsakathänsyn som

Även mellanstöd i tvistvarslats till försympatiåtgärd har parten enen som
förhållande tillkollektivavtalbundna ieller brukarärparter, vara avsom

sympatiåtgärden kanvarsladedenolovlig. kan skevarandra förklaras Detkan om
uppenbartstår iskada eller olägenhetförväntas leda till ettsomannan

primäråtgärdens omfattning.åtgärdens ellermissförhållande till

endastkantredje fjärde styckenaenligt andra, ochTalan olovligförklaringom
åtgärden riktas.vilkenden arbetsgivare eller organisationföras motav

jjärde stycket kantredje ellerMed stöd bestämmelserna andra,i enav
slutligtdesstiden fram tillolovlig förstridsåtgärd interimistiskt förklaras ett

avgörande föreligger.

yrkandefjärde stycket ochtredje ellerandra,Yrkande olovligförklaring enligtom
dagarjämställas sjuskall inomenligt stycketfemteinterimistisk prövningom

stycket.enligt 45 § förstaden varsel lämnades tillfrån dag då motparten
framställas.yrkandensådanaFörsummas det får inte

proportionalitetpåkravreglernaParagrafen innehåller de föreslagna om
framgårstycketstridsåtgärder förstavid avsnitt 7.14. Avse att para-

kollek-bundnabrukarellergrafen riktar sig till ärparter, avvarasom
till radanknyterUttryckssättettivavtal förhållande till varandra.i ar-en

då kollektivavtal gällerbådetillämpasbetsrättsliga bestämmelser kansom
tillstånd.kollektivavtalslöst Kravoch då råder tillfälligtdet propor-

beskrivs isituationeristridsåtgärder föreliggertionalitet vid tre som
såhar konstrueratsBestämmelsernastyckena.andra, tredje och fjärde att
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den varslad stridsåtgärd riktas kanpart, som mot,en motreagera
stridsåtgärden väcka talan i Arbetsdomstolen och yrkaattgenom att
åtgärden förklaras olovlig. Arbetsdomstolen skall då interirnistiskt eller
slutligt kunna åtgärden skallpröva lovlig eller olovlig.om vara
Prövningen skall ske innan stridsåtgärden bryter Utredningen har i 45 §ut.
föreslagit utvidgning varseltiden till 14 dagar. Den strids-en av som
åtgärden riktas har enligt förslaget sju dagar sig för väcka talanmot att
och framställa interirnistiskt yrkande. åtgärdOm förklarats olovligen som
ändå vidtas, kan den arbetsgivare eller organisation, har vidtagitsom
åtgärden, bli skadeståndsskyldig enligt 54 Av 59 § framgår att en
enskild arbetsgivare eller arbetstagare har deltagit åtgärdeni inte kansom
bli skadeståndsskyldig för detta.

I andra stycket beskrivs det första de fallen då kravtreav
proportionalitet skall föreligga. Om har varslat stridsåtgärd,parten om en

påpartiell ellerär begränsad åtgärdenochsätt kan förväntasannatsom
leda till stårskada i uppenbart missförhållande åtgärdenstill ornfatt-som
ning, kan åtgärden förklaras olovlig.

Bestämmelsen sikte stridsåtgärder partiella påtar ellerär annatsom
begränsade.sätt Därmed sådana stridsåtgärder där arbetstagaret.ex.avses

utföra vissavägrar arbetsmoment eller där den fackligaatt organisationen
blockerar nyanställningar. På begränsade stridsåtgärdersätt kanannat vara
åtgärder där begränsat antal medlemmar inom avtalsornrådeett ärett

i strejk.uttagna en
I begreppet skada innefattas inte bara skada kan drabba motpartensom

skada kan uppståäven hosutan tredje Såväl ekonomisk skadasom man.
ideell skada i form obehag och lidande uppstårsom av som genom

stridsåtgärden skall kunna beaktas. Med olägenhet sådanaannan avses
följder störningar eller avbrott i verksamheten, normalt inte brukarav som
inbegripas i begreppet skada. Det kan aktuellt inom den offent-t.ex. vara
liga verksamheten.

Med orden uppenbart missförhållande situation då råderdetavses en
väldigt obalans mellan stridsåtgärden och dess skadeverkningar.stor En

stridsåtgärder särskilttyp i avsnitt nålsticks-7.14 s.k.nämns ärav som
åtgärder. Med detta fåtal i strejk och denatt ett tas utmenas attpersoner
fackliga organisationen därmed uppnår viktiga verksamheter stängsatt av.
Stor skada kan åstadkommas samtidigt den fackliga organisationenssom
kostnad åtgärdenför blir låg med följd åtgärden pågåkan långunderatt
tid.

I tredje stycket beskrivs det andra de fallen. Det gäller orimligttreav
omfattande svarsåtgärder. En stridsåtgärd har varslatssom som svar en

stridsåtgärd kan förklaras olovlig, den väsentligtärannan om mer
omfattande vad rimligtän med hänsyn åtgärdär till den orsakatsom som
svarsåtgärden.
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vidtasi lockoutbestämmelsen regeliDen situation är somenavsessom
på stridsåtgärd från fackligarbetsgivarorganisation svar en ensomav en

omfattning leder till lockoutorganisation. strejk litenOm somenaven
Strejkenrimligt med hänsyn tillfler vadväsentligt äränutestänger som

olovlig.förklarasskall lockouten kunna
sympatiåtgärdergällertredje fallet. Detfjärde beskrivs detI stycket som

brukarmellan ellertvistför ihar varslats till stöd ärparter,part somen en
följaOlovligförklaring kanvarandra.kollektivavtal medbundnavara av

står iskadasympatiåtgärden leda tillkan förväntasden varslade somom
primäråtgärdensåtgärdens ellerrnissförhållande tilluppenbartett

omfattning.
innebörd imissförhållande haroch uppenbartBegreppen skada samma

skall denstycket. Vid bedörrmingenenligt andradetta fall de harsom
varsladebåde omfattningen denmedförväntade jämförasskadan av

primäråtgärd har utlöstdensympatiåtgärden omfattningenoch somav
sympatiåtgärden.

avvägningsamladdet skallalla fallen gällerFör görasatttre av omen
bakgrund derimliggäller,stridsåtgärd, varsletden är mot avsom

särskiltoch bestämmelserna,paragrafen,omständigheter, i attsom anges
stridsåtgärder gmndlagsskyddad,till fackligabakgrund ärrättenmot attav

skall användas restriktivt.
olovligförklaring enligt andra,kan talanEnligt femte stycket en om

ellerarbetsgivareendast föras denfjärde styckenatredje och av
alltså förasskall inte kunnaåtgärden riktas. Talanvilkenorganisation mot

på grundolägenheterdrabbaslider skada ellerandra avavav som
åtgärden.

skeparagrafen börske med stödtänktDen prövning är att avsom
då inte kanslutlig prövninguppstå situationerkanmycket snabbt. Det en

meddå nödvändigtkan blistridsåtgärden bryter Detinnangöras ut.
interimistisksaknas föruttryckligt lagstödprövning.interimistisk Trots att

praxissinArbetsdomstolen ifredspliktsinvändningar harprövning s.k.av
stridsåtgärderfrågorinterimistiskt tillställningsig kunna taansett om

olovligförklaringkollektivavtal. Eftersomlag ellerstrider fredsplikt imot
ifrågasättasdärför skulle kunnagällande och detinte finns i rätt om

sådan förklaring harinterimistiska beslutArbetsdomstolen fattakan om en
stridsåtgärdstyckein i paragrafens sjätteutredningen skrivavalt attatt en

slutligttiden fram till dessolovlig förinterimistiskt förklaraskan ett
avgörande föreligger.

Arbetsdomstolenmöjligt för göradet skallFör attatt vara
preskriptionsregelföreslås sjundei stycketställningstagandet snabbt en

eller fjärdeandra, tredjeolovligförklaring enligtenligt yrkandevilken om
skallfemte stycketinterimistisk prövning enligtyrkandestycket och om

då tillfrån varsel lämnadesdagar den dagframställas inom sju motparten



340 F örfattningskommentar 141SOU 1998:

enligt 45 § första stycket. Försummar den vilken stridsåtgärdenpart, mot
riktas, föra talan och framställa interimistiskt yrkandeatt inom
sjudagarsfristen, får sådana yrkanden inte framställas.

För det inte skall kunna råda tvivel tvister bestämmelsenatt attom om
alltid skall kunna direkt i Arbetsdomstolen följdändring itas görs 2upp en
kap 1 § lagen rättegången i arbetstvister.om

45 § Arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation är
sinsemellan skyldiga giltigt hinder skriftligen varslamöter,att, motpartenom
och Medlingsinstitutet minst dagar14 i förväg, de vidtaga stridsåtgärdnär attavser
eller utvidga pågående stridsåtgärd. Omfattar stridsåtgärd frånatt arbetsgivarsidan
även arbetstagare medlemmar i berörd arbetstagarorganisation,är bör desom
varslas allmänt synliga anslag på arbetsplatsen eller på lämpligt sätt.genom annat
Skyldighet varsla finns ifråga stridsåtgärdinte i 41 § tredjeatt om som avses
stycket.

Varsel enligt första stycket innehållaskall uppgift anledningen tillom
stridsåtgärden stridsåtgärdensoch omfattning.om

Medlingsinstitutet får meddela beslut, varigenom åläggs avbrytapart atten en
stridsåtgärd har påbörjats varsel lämnatshar dagar14 förvägi tillutan attsom
Medlingsinstitutet. sådant beslutEtt skall meddelasinte det enligt 45 § förstaom
stycket har funnits giltigt hinder varsel.mot

beslutEtt enligt föregående stycke får inte överklagas.

Den uppsåtligen eller vårdslöshet underlåter varslasom attav grov
Medlingsinstitutet skall åläggas betala särskild varselavgift tillatt staten.en
Varselavgiften skall bestämmas till lägst 10 000 kr och högst 100 000 kr. detOm

finns särskilda skäl kan varselavgiften bestämmas till lägre belopp bortfallaeller
helt. Varselavgift åläggs Arbetsdomstolen på ansökan Medlingsinstitutet.av av
Sådan ansökan kan år den daginom frångöras varsel skulle ha lämnats.ett
Försummas det får ansökan inte En enligt tredje stycketgöras. harpart som
ålagts avbryta stridsåtgärd får inte åläggas varselavgift föratt sinen
försummelse.

Genom ändring i första stycket förlängs varseltiden från sju till fjortonen
dagar. Bestämmelsen skall varsla Medlingsinstitutet förs in iatt partom en

stycke. Till detta stycke förs vidare bestämmelsen i det nuvarandesamma
tredje stycket, enligt vilket skyldighet varsla inte frågafinns iatt om
stridsåtgärd i 41 § tredje stycket, dvs. indrivningsblockad.som avses

Enligt gällande kan den underlåterrätt varslanu attsom
förlikningsmannaexpeditionen dömas till penningböter. Som närmare
framgår avsnitt föreslås7.6 bötessanktionen avskaffas. Försummelseattav

varsla Medlingsinstitutet föreslås i stället kunnaatt leda antingen till att
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stridsåtgärder måste avbrytas eller till den vidtar stridsåtgärdenatt som
blir skyldig betala varselavgift tillatt staten.en

tredjeI stycket föreslås för Medlingsinstitutet åläggarätt atten parten
avbryta stridsåtgärd, påbörjatsatt har varsel dagar14 i förvägen utansom

till institutet. sådantEtt beslut skall inte meddelas det enligt 45 § förstaom
stycket har funnits giltigt hinder varsel. I övrigt föreslåsmot att
Medlingsinstitutet får hur bestämmelsenavgöra skall användas.
Bestämmelsen tänkt förär situationer då stridsåtgärder inte har varslats
alls eller situationer då stridsåtgärder har varslats uppenbart felaktigtett

Densätt. inte avsedd för dåär fall det kan diskutabelt varselmed-vara om
delandet den vidtagna åtgärden. I möjligaste mån bör beslutmotsvarar
föregås kontakt med de tvistar. Eftersom frågadet kanparterav som vara

brådskandemycket situationer har något krav samråd med dockom part
inte skrivits in i lagförslaget. Ett beslut, varigenom åläggspart atten
avbryta stridsåtgärd med stöd bestämmelsen, bör rimligen leda tillen av

omgående varslar åtgärden.att dåparten Den kan bryta 14 dagarutom
efter det den varslats. Av tillägg i 41 § andra framgåratt stycketett att en
stridsåtgärd vidtas i strid Medlingsinstitutets beslut olovlig.mot ärsom

Enligt fjärde stycket skall beslut enligt tredje stycket inte kunna
överklagas.

Även femte stycket innehåller möjlig reaktion uteblivet varsel tillmoten
Medlingsinstitutet. Den uppsåtligen eller vårdslöshetsom av grov
underlåter varsla Medlingsinstitutet skall åläggasatt betala särskildatt en
varselavgift till Liknande regler finns i lagenstaten. om
anställningsfrämjande åtgärder och i arbetstidslagen. Varselavgiften skall
bestämmas till lägst 10 000 kr och högst 100 000 kr. Avgiftens storlek bör
bero på omfattningen och den stridsåtgärd varslats ellerarten av som
inletts Medlingsinstitutet har underrättats.utan att Om det finns särskilda
skäl kan Varselavgiften bestämmas till lägre belopp eller bortfalla helt.

Medlingsinstitutet skall inte självständigt ha befogenhet bestämmaatt
varselavgiften det skall Arbetsdomstolen påutan göras ansökanav av
Medlingsinstitutet. En ansökan skall kunna inom år från dengöras dagett
varsel skulle ha lämnats. Försummas det skall ansökan inte få Avgöras.
sista meningen i femte stycket framgår vidare de båda sanktionernaatt mot
bristande varsel till Medlingsinstitutet inte skall användas parallellt. En

enligt tredje stycket ålagtsharpart avbryta stridsåtgärd får intesom att en
åläggas varselavgift för sin försummelse varsla Medlingsinstitutet.att

46 § För medling i arbetstvister åmellan sidan arbetsgivare ellerena
arbetsgivarorganisation åoch andra sidan arbetstagare eller
arbetstagarorganisation finns Medlingsinstitutet. Institutet skall verka för välen
fungerande lönebildning.
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Medlingsinstitutet skall, det lämpligt,när verka för samordningär förhand-av
lingar löner och allmänna anstållningsvillkor för samordningom gil-samt en av
tighetsperioder för kollektivavtal.

På i det lagförslagsätt finns i delbetänkandet har Statenssamma som som
förlikningsmannaexpedition i första stycket Medlingsinstitutet.ersatts av
Även uppgiften verka för väl fungerande lönebildningatt fanns med ien
det förslag lades fram i delbetänkandet. Innebörden utvecklassom närmare
i avsnitten 7.1, 7.2 och 7.3.

I andra stycket beskrivs Medlingsinstitutets uppgift verka för samord-att
ning förhandlingar löner och allmänna anställningsvillkor förav om samt

samordning giltighetsperioder för kollektivavtal. Förslageten utvecklasav
i avsnitten 7.4 och 7.9.

46 § Parterna på arbetsmarknaden skall på begäran tillställa Medlings-a
institutet kopior tråjfade kollektivavtal och tillgänglig lönestatistik avseendeav
det avtalsområdet.egna

Bestämmelsen lades fram i utredningens delbetänkande se-
författningskommentaren 156 i delbetänkandet.s.

47 § Medlingsinstitutet kan kalla till överläggningar och påparter sättannat
informera sig kommande eller pågående avtalsförhandlingar.om

Efter samtycke från för kollektivavtalsförhandlingarparter kansom
Medlingsinstitutet ställa förhandlingsledare till förfogande elleren parternas utse
medlare. Institutet kan också råd och upplysningar till påge parter
arbetsmarknaden rörande förhandlingar och kollektivavtal.

Om det enligt Medlingsinstitutets bedömning föreligger risk stridsåtgärder,för
kan institutet samtycke från medlare förutan medla i tvisten.parterna Ettutse att
sådant beslut får inte överklagas.

Medlare kan kalla till förhandling eller vidta lämplig åtgärdparterna ochannan
skall försöka till stånd överenskommelse mellan medlingenOmen parterna.

lederinte till når överenskommelse får medlare,att parterna efter samråd meden
lägga fram förslag till lösningparterna, tvisten.av

Medlare kan inte samtycke från i tvist, deutses utan bundnaparterna ären om av
kollektivavtal med förhandlingsordning,ett innefattaren som en samsyn om

utvecklingen på området och innehåller regler tidsramar för förhandlingarom
och medling

Enligt utredningens förslag kan Medlingsinstitutets uppgifter indelas i
preventivt och egentligt medlingsarbete. För det egentliga medlingsarbetet
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inledande faspå förhandlingarna skergäller olika regler beroende i enom
uppstått stridsåtgärder.eller det föreligger risk förtvist ochom

vikt vidframgår utredningen lagtSom avsnitt 7.3 har storav
Enligt förstaframtiden tidigt.Medlingsinstitutets möjligheter iatt agera

kalla till överläggningar ochstycket kan Medlingsinstitutet annatparter
pågående avtalsförhandlingar. Eninformera sig kommande ellersätt om

återfinns i detsådana överläggningarredogörelse för syftet mednärmare
nämnda avsnittet.

skallfrån för kollektivavtalsförhandlingarEfter samtycke parter som
förhandlingsledareandra ställaMedlingsinstitutet enligt stycket kunna en

redan vid tidpunkttill förfogande. tänkt kunna skeDet är attparternas en
Även såståndpunkter. har skettinte har klarlagt sina närnär ännupartema

kontakternakunna för underlättaskall förhandlingsledare attutsesen
förhandlingsfrågor kan dettvista imellan Om har börjatpartema. parterna

rådockså ochi stället medlare. Institutet kandags att utse gevara
på förhandlingar ochupplysningar arbetsmarknaden rörandetill parter

någon expertmedverkan ikollektivavtal formerbjudasamt av
förhandlingarna avsnitt 7.3.se

risk förbedömning föreliggerOm det enligt Medlingsinstitutets
frånstridsåtgärder, tredje samtyckekan institutet enligt stycket utan

sådanttvisten avsnitt Ettmedlare för medla i se 7.7.parterna utse att
fårbeslut överklagas.inte

framgår till vidfärde hur medlare skallAv stycket väga
medlaren friare läggamedlingsarbetet. Jämfört med gällande lag är att

fram innebär den föreslagna bestämmelsenförslag till lösning. praktikenI
arbetardock någon i förhållande till hur förlikningsmänneninte förändring

idag.
frånsamtyckeframgår inteAv femte medlare kanstycket utses utanatt

kollektivavtal medi bundnatvist, de ärparterna ett enen om av
utvecklingenförhandlingsordning, innefattar en samsyn omsom

medlingområdet innehåller förhandlingar ochoch regler tidsramar förom
se avsnitt 7.7.

begäran meddela beslut,48 § Medlingsinstitutet på medlares varigenomfår
påbörjad stridsåtgärd,åläggs skjuta varslad inteännuparterna att enupp en men

utvidgning åtgärd åtgärd till stödsådan eller för partsannanav en en
varslad sådanstridsåtgärd. sådant beslut meddelas gång förfår varjeEtt en

dagar. Tidsfristenåtgärd sammanhängande tid högst 14och får viss omavse en
varselmeddelandet påbörjasskall den då åtgärden enligt skallräknas från dag

eller utvidgas. samråd medBeslutet skall möjligt föregås partema.om av

beslut föregående överklagas.Ett från Medlingsinstitutet enligt stycke kan inte
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Enligt första fårstycket Medlingsinstitutet på medlares begäran meddela
beslut, varigenom åläggs skjuta varsladparterna inteatt ännuupp en men
påbörjad stridsåtgärd, utvidgning sådan åtgärd eller åtgärd tillen av en en
stöd för stridsåtgärd. Förslaget utvecklasparts i avsnitt 7.5.närmareannan
N omialt bör det chefen för Medlingsinstitutet fattar beslutetvara som men
beslutsbefogenheten kan också delegeras till någon de övriga fastav
anställda medlama.

Ett beslut, varigenom åläggs uppskjuta stridsåtgärd, fårpart atten en
bara gångmeddelas för varje stridsåtgärd.varslad Beslutet får inteen
omfatta flera tidsperioder skall viss sammanhängande tidutan avse en om
högst 14 dagar. Tidsfristen skall frånräknas den dådag åtgärden enligt
varselmeddelandet påbörjasskall eller utvidgas. Om möjligt skall beslutet
föregås samråd med Det kan finnas situationer då det gårinteparterna.av

nå inom rimlig tid sådanaoch i fallatt kan det ingetpart hindermöteren
beslut fattas föregående samråd.att utan

Enligt gällande lag skall förlikningsman verka för uppskjuteratt parten
eller inställer stridsåtgärd. Någon sådan bestämmelse föreslås inte ien
lagen däremot i Medlingsinstitutets instruktion. Det ligger i sakensmen

Medlingsinstitutet vid det samrådnatur att skall ske, vädjar till densom
varslande självmant återta varslet.parten att

Av andra framgårstycket beslut från Medlingsinstitutet enligtatt ett
första stycket inte kan överklagas.

Enligt tillägg i 41 § andra stycket stridsåtgärdett är vidtas i striden som
Medlingsinstitutets beslut olovlig.mot

49 § Har enligt 10 § förhandlingsskyldigär kallatspart till förhandlingen som
inför medlare och försummar komma eller underlåter påparten att parten annat

fullgöra skyldighetersätt sina enligtatt 15 § första stycket, kan Medlingsinstitutet
på begäran medlare förelägga vid vite fullgöra sinpartenav att
förhandlingsskyldighet. Medlingsinstitutet kan vid föreläggaviteäven part atten
komma till överläggning enligt 47 § första stycket. Arbetsdomstolen påkanen
anmälan Medlingsinstitutet döma vitetav ut

När det föreligger risk för stridsåtgärder, skall skyldigpart atten vara
respektera Medlingsinstitutets beslut medling se avsnitt 7.7. Avom
paragrafen framgår delta i medling,vägrar kan tvingasatt part, atten som

det vitesföreläggande.göraatt Medlingsinstitutet föreslås under igenom
vissa förutsättningar få vitesföreläggarätt Ett vitesföreläggandeatt part.en
kan föregående samrådgöras eller samtycke frånutan den andra iparten
tvisten. Det heller inget formelltmöter hinder båda i tvistatt parterna en
kallas till medling vitesföreläggande.genom

En förutsättning för vitesföreläggande är äratt parten
förhandlingsskyldig enligt 10 § har kallats till förhandlingsamt att parten



SOU 1998: 141 Författningskømmentar 345

inför medlare och försummat komma påeller har under-sättatten annat
låtit fullgöra sina skyldigheter enligt 15 Den paragrafen har denatt 1
januari 1995 tillförts två stycken inte har betydelse inya som
sammanhanget. Hänvisning därför till 15 § förstagörs stycket. En annan
förutsättning för vitesföreläggande utsedd medlare har begärtär att atten
Medlingsinstitutet skall förelägga vid vite fullgöra sinparten att
förhandlingsskyldighet. förhållandetDet vitesföreläggandeatt ett
förutsätter initiativ från utsedd medlare, medför påatt parteren
avtalsområden, för vilka medlare inte kan inte kan bli föremål förutses,
obligatorisk medling se avsnitt 7.7.

Medlingsinstitutet kan vid vite förelägga kommaäven tillpart atten en
överläggning enligt 47 § första stycket se avsnitt föreslås7.3. Här

Ävenvitesföreläggande påkunna ske institutets initiativ. påeget parter
avtalsområden, för vilka medlare inte kan skall vites-utses, genom
föreläggande kunna kallas till sådan överläggning.en

Arbetsdomstolen påkan anmälan Medlingsinstitutet döma före-ut ettav
lagt vite.

50 § En skyldighet enligt 18 § vid förhandling hålla skriftlig handlingparts att
tillgänglig för gäller i förhållande till medlareäven medverkar vidmotparten som
förhandlingen.

Ändringen redaktionell och innebärär ordet förlikningsmanatt ersätts av
ordet medlare.

51 § Medlingsinstitutet kan föreslå låta tvist avgörasparter att en genom
skiljeförfarande. Institutet kan också ställa skiljemän till förfogande.parternas

Om stridsåtgärder har påbörjats, kan Medlingsinstitutet iparternauppmana en
tvist låta tvisten skiljeförfarande.avgörasatt genom

En medlare får åtainte sig skiljemannauppdrag i arbetstvist, Med-inteom
lingsinstitutet i särskilt fall medger det.

Bestämmelsen reglerar Medlingsinstitutets förhållningssätt till
skiljeförfarande se avsnitt 7.10. Enligt första stycket första meningen kan
Medlingsinstitutet föreslå låta tvist skilje-avgörasparter att en genom
förfarande. Det innebär någoninte förhållandeändring i till gällande rätt.
Enligt andra meningen kan institutet också ställa skiljemän till parternas
förfogande. Det innebär ändring förhållandei till vad hittills haren som
gällt på så Medlingsinstitutet skallsätt ha friare möjligheter iatt att
samråd med organisera skiljeförfarande pågåendei tvister.parterna
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Enligt andra stycket kan Medlingsinstitutet, stridsåtgärder på-harom
börjats, i tvist låta tvisten skilje-parterna avgörasattuppmana en genom
förfarande. Förfarandet beskrivs i avsnitt 7.10.närmare

Innehållet i tredje stycket innebär i sak inte någon förändring förhållandei
till gällande rätt.

52§

Paragrafen reglerar regeringens förlikningskommissionrätt elleratt utse
särskild förlikningsman vilka föreskrifter i lagen skall gälla församt som
dessa. Utredningen föreslår bestämmelsen upphävs se avsnitt 7.7.att

63 § mål,I vari denna lag skall tillämpas, gäller lagen 1974:371 rättegångenom
i arbetstvister.

Förändringen innebär andra meningen i paragrafen bort. andraIatt tas me-
ningen regleras två dåfall, lagen rättegången i arbetstvister inte skallom
gälla. Det då någon enligtär 47 § skall dömas till penningböter, vilketena
inte längre skall kunna förekomma enligt utredningens förslag se avsnitt
7.6. Det andra vid tillämpning 53är § tidigare har upphävts.av som

Ikraftträdande m.m.

Utredningen föreslår inte bestämt datum för ikraftträdande. Enligtett
avsnitt 7.2 bör Medlingsinstitutet dock inrättas den januari1 2000.senast
Behov särskilda Övergångsbestämmelser har inte föreligga.av ansetts

8.2 Förslaget till lag ändring iom

sekretesslagen 1980: 100

8 kap.

15 § Sekretess gäller för uppgift arbetsmarknadenpå har lämnat tillpartsom
Medlingsinstitutet enligt 46 § lagen 1976:580 medbestämmande arbets-ia om
livet eller i arbetstvist har lämnat till medlare, uppgiftslämnaren harpartsom om
gjort förbehåll därom.

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.om
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De föreslagna ändringarna i första stycket och i huvudsakgörs är
detsamma de, fördes fram i utredningens delbetänkande sesom som
författningskommentaren påi delbetänkandet 158. Eftersoms
utredningen har föreslagit bestämmelsen i 52 § MBLatt om
förlikningskommission särskildoch förlikningsman upphävs nämns
sådana inte längre i paragrafen.personer

Regleringen i 16 kap § sekretesslagen innebär1 friheten enligtatt
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen meddela ochatt
offentliggöra uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enligt 8 kap § be-1 är
gränsad. bör gällaDetsamma efter de tillägg utredningenäven som
föreslåri 8 kap 1

Ikraftträdande m.m.

Utredningen föreslår inte bestämt datum för ikraftträdande.ett
Bestämmelsen införasbör samtidigt Medlingsinstitutet inrättas sesom
8.1.

8.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

rättegången1974:371 iom

arbetstvister

2 kap

§1 Arbetsdomstolen skall första domstol uppta och tvist väcksavgörasom som
arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller arbetsgivare själv slutitav av som

kollektivavtal, målet gällerom
tvist kollektivavtal eller arbetstvist i 1976:580lagenom annan som avses om

medbestämmande i arbetslivet,
arbetstvist i övrigt under förutsättning kollektivavtal gäller mellanatt parterna

eller enskild arbetstagare berörs tvisten sysselsätts i arbeteatt som av som avses
med kollektivavtal vilket arbetsgivaren bundenär av.

Arbetsdomstolen behörig domstol enligt första stycketär kollektivavtaläven när
tillfälligt inte gäller.

Gemensamt med arbetstvist enligt första eller fårandra stycket handläggas även
arbetstvist mellan eller olika domstolen med hänsyn tillparter,annan samma om

utredningen och övriga omständigheter finner sådan handläggning lämplig. När det
föreligger återskäl, kan domstolen särskilja målen.
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Arbetsdomstolen alltid behörig förstaär domstol och tvistatt avgöratasom upp en
stridsåtgärd i b41, 4 och 41 §§ lagen 1976:580om som avses c om

medbestämmande i arbetslivet.

Enligt sista stycket i dess nuvarande lydelse Arbetsdomstolen alltidär
behörig första domstol och tvist stridsåtgärdavgöraatt tasom upp om som

i 41 § MBL. såEtt tillägg de föreslagnagörs ävenattavses
bestämmelserna i b41 och 41 §§ skall omfattas denna bestämmelse.c av

Ikraftträdande m.m.

Utredningen föreslår inte bestämt datum för ikraftträdande.ett
Bestämmelsen bör införas samtidigt Medlingsinstitutet inrättas sesom

l.
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Summary

The aim of the proposals presented by the Committee contributeto to an
efficient formation and good development of the Swedishtowage a

with growth and rising employment without upwardstrongeconomy,
inflation. This essential condition for reducingpressure on an un-

employment, and provides foundationsolid for proñtable businessa a
public finances, rising real and good employmentsector, strong wages,

conditions in general.
The Committees begins by establishing four starting points forreport

the proposals. The first that fonnation, functio-at present, notwage
ning well. The second that the framework for formation im-wage

for the of the The third that, inportant general, col-progress economy.
lective better than legislation. The fourth that broadagreements are

the labour market parties and in the Swedish Parliamentsupport among
would be required for legislative changes in this area.

The Committee makes proposals for action in five which, takenareas,
together, should contribute improving the efficiency of fonnation.to wage
These proposals will make easier for the parties reachto agreements
peacefully, and this will be beneficial the Swedish Theto economy. pro-
posals should be implemented before the majority of the current agree-

expire, and in good time before the general election.ments next
1 A and Mediation Authority should be established thestronger atnew
latest 1 January 2000. thisIn the proposals largely therespect,on are same

those in the Committee°s interim Mediation Authority and Wagereportas
Statistics SOU 164.1997: The Committee proposes:

that and Mediation Authority be established thestronger0 ata new
latest 1 January 2000, with the task of mediating and promotingon an
efficient of formation. The Mediation Authority shouldsystem wage
have governing body of five independent members, and three emplo-a
yed mediators, of whom the National Mediator shall be theone - -
head of the Institute. The Mediation Authority should additionally
have approximately employees, whose of expertise shouldten areas
include economics, statistics and law. The Mediation Authoritywage
should in its dealings with the labour market parties also involve three
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advisory committees in the fields of economicsexpert contracts,wage
and statistics.wage

2 Enhanced authority. The Mediation Authority should be given a
position which signiñcantly than that of the Nationalstronger present
Conciliators Office through enhanced authority. The Committee proposes:

that the Mediation Authority should have the authority in good0 to act
time, and invite the parties for discussions, ascertain,to to among
other things, the timetables and demands which will form the basis for
upcoming negotiations,
that the Mediation Authority should the co-ordination of0 encourage
timetables for negotiations and periods,agreement
that the Mediation Authority should the co-ordination of0 encourage
the negotiations,
that the period of notice for industrial action be extended from 7 140 to
days,
that the Mediation Authority should be able delay notified indust-to0
rial action by maximum of 14 days,a
that the Mediation Authority should be able that the partiesto0 request
settle conflicts of interest through arbitration, and that permanenta ar-
bitration board be appointed,
that the parties should be obliged attend meetings called by theto0
Mediation Authority, but
that, the other hand, should be possible, like in Denmark,not0 toon
decide the consolidation of different mediation offers.on

3 Setting of standards. A view of the situation makes easiercommon
for the parties reach without conflict. also makes easierto agreement
for the parties reach which contributes sound deve-to agreement, toan a
lopment of the Swedish The Committeeeconomy. proposes:

that statistics should be improved in accordance with the0 wage propo-
sals in the interim and that the Mediation Authority should bereport,
the which commissions the statistics, andparty government wage
that trends in Sweden inand other countries, andreports etc.0 on wage

economic preconditions for negotiations, should be drawnon wage up
each year.

4 Tighter rules conflict. betterA balance between the labour marketon
parties should make easier for the parties reach whichto agreements,

the sound development of the Swedish The Committeepromote economy.
proposes:

that the right take sympathetic industrial action should beto0 not re-
moved, but should be limited,
that requirement for proportionality should be introduced in order0 toa
limit the possibility for organisation take industrial actiontoan re--
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sulting in substantial for the opposite and third partiescosts party -
without itself incurring substantial costs,
that prohibition industrial action against sole traders family0 a on or
companies should be introduced, but
that requirement for of members before industrial actionvote0 a a
should be introduced.not

5 Equality. The ability of the Mediation Authority contributeto to
increased equality should be made of. The Committeeuse proposes:

that statistics should be improved, that the dataresearch male0 wage on
and female be improved through the addition ofwages wage
information the LINDA database, that the annualto reports on wage
trends should contain special chapter trends frometc. a on wage an
equality perspective, and that the Mediation Authority be provided
with the expertise in the equalitynecessary area.
is, in general, better relations between the labour market parties are

regulated through collective rather than in law. In thisagreements, respect,
SACOencouraging that SAF, LO, TCO and have entered into discus-

sions the possibilities improve mutual understanding. The Industrytoon
Agreement has been in this years negotiations, and theassetan wage
Committees proposals fonnulated avoid interfering with negotia-toare
tions in with this kind of The Committee further pointsagreements.areas

that there possibilities improveout, formation throughtoare wage co-
ordination, through the combination of central co-ordination with greater
local freedom adapt within individual companies andto publicagreements
authorities, and through result-based salary Structures.

Finally, the Committee that the Government appoints councilproposes a
for regular discussions with the labour market parties understan-to restore
ding and harmony. Other countries, such Denmark, Finland, Ireland, theas
Netherlands and Austria, have beneñted from this kind of approach. The
Committee believes that would be advantage the Governmentgreata
and the labour market parties could achieve understanding ofa common
what good for the Such understanding should in-country. a common
clude preference for low nominal increases and low inflation.costa wage
The Committee further points that fomiation could be improvedout wage
through in other than the the Committee has dealtmeasures areas, ones
with. Such the level of and especially marginal edu-taxesareas taxes,are
cation and training reduce the lack of labour with particular skills,to
labour market policies in line with efficient formation, and thean wage
design of the unemployment insurance. These kinds of issues could also

Swedish1 The Employers Confederation, The Swedish Trade Union Confedera-
tion, The Swedish Confederation of Professional Employees, and The Swedish
Confederation of Professional Associations, respectively.
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labour marketand thediscussions between the Governmentbe of thepart
parties.

both theissues should strengthenunderstanding suchA oncommon
improve realprovide opportunityandand public tocorporate sectors, an

possibilities increasetheshould improveFurthermore, to em-wages.
unemployment.ployment and reduce
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Ett förstärkt förlikningsmannainstitut

Dir. 1997:66,

Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 1997.

Sammanfattning uppdragetav

I syfte förutsättningarna fungerande lönebildningförbättra för välatt en
skall särskild utredare lämna förslag till förstärkt förlikningsmanna-etten
institut. skall ökade möjligheter främja de övergripandeDetta attges
samhällsintressena avtalsförhandlingar-na arbetsmarknadensi mellan
parter.

Förutsättningarna för lönebildningen

vårpro-Som regeringen vid flera tillfällen, års ekonomiskai 1997senast
framhållitposition 1996/97: 150, väl fungerande lönebildningprop. är en

förutsättning för arbetslösheten skall kunna halveras. Under deatten
åren20 har lönebildningen inte fungerat tillfredsställande. Löner-senaste

förhållande vårai ökat för iSverige har snabbt i till lönernana
konkurrentländer.

Konsekvenserna brister i lönebildningen annorlunda förr.är motav nu
ochOm lönekostnadema i Sverige i omvärlden under 1970-änsteg mer

på1980-talen medförde det kort sikt ökad inflation och först längre sikt
försvagad devalvering.konkurrenskraft och risk för arbetslöshet och
Utvecklingen inflation intehar visat beredvillighetatt att acceptera geren

hållbart låg såledesarbetslöshet. stängd. Om löne-Inflationsvägen ären
kostnadema stiger i Sverige i omvärlden i dagens situation medänmer
stabilt låga vår internationellt integre-pris- och löneökningar i omvärld,
rade kapital- och medför detvalutamarknader och stängd inflationsvägen
stigande och därmed på sikt ekonomisk åtstramning ochkorträntor även

övergångstidstigande arbetslöshet. det möjligtFörr under attenvar
misslyckas och leva med konsekvenserna brister i lönebildningen. Detav

tilldet inte längre. leder högre löneökningar i omvärldenNuär än att
massarbetslösheten biter sig fast.

Viktiga förutsättningar för lönebildningen bestäms regeringens ochav
riksdagens den politiken, dvs. skatte- ochbeslut samlade ekonomiskaom
transfereringssystemen, utbildningspolitikenarbetsmarknads- och samt
arbetsrätten det heltinklusive lagstiftning konflikter och medling. Menom
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avgörande direkta inflytandet lönebildningen ligger hos arbetsmark-över
nadens bestämmer de regler avtalsförhandlingar ochparter, styrsom som
avtalsinnehåll.

Regeringen i maj 1996 i uppdrag på arbetsmarknadenparternagav
fram till den 31 1997 formulera nödvändiga föränd-att gemensamtmars

ringar förhandlings- och lönebildningssystemet för säkerställaattav en
bättre fungerande lönebildning. uppdragDetta har resulterat i flera bidrag.
Av särskilt intresse det samarbetsavtal ingåttshar mellanär parternasom
inom industrin och det förslag har arbetats fram inom LO:s s.k. LISA-som
projekt. Regeringen vårpropositionenvälkorrmade i alla bidrag som
inkommit och aviserade utredning skall tillsättas för arbeta vidareatt atten
med de konstruktiva förslag framkommit.som

En viktig utgångspunkt ocksåarbetsmarknadens i fortsätt-är att parter
måsteningen bära huvudansvaret för lönebildningen. Det nyligen träffade

samarbetsavtalet industriell utveckling och lönebildning mellanom
inom industrin konkret exempel viljaärparterna ett attparternas ta

Ävendetta avtalsområdeninom andra har liknande initiativ tagitsansvar.
emellertid någrainte lett till konkreta påtagligresultat. En ochännusom

minskning arbetslösheten förutsätter dock formerna förpermanent attav
lönebildningen förbättras hela arbetsmarknaden.över

En förstärkning förlikningsmannainstitutet sådankan bidra tillav en
Flertaletförbättring. arbetsmarknadspartema också framhållithar attav

medlingsfunktionen kan behöva förstärkas. Härigenom kan de över-
gripande samhällsekonomiska intressena i lönebildningen bättre tilltas

samtidigt behåller huvudansvaret. särskildEn utredareparternavara som
bör därför tillkallas med uppgift i första hand lämna förslag tillatt en
sådan förstärkning.

Uppdraget

Utredningens utgångspunkt skall förstärkning förliknings-vara en av
mannainstitutet på två plan: institutet skall ökade befogenheter ochges

och samtidigt ökade möjligheter kontinuerligt följaatt ut-resurser ges
vecklingen kollektivavtalen på arbetsmarknaden. Syftet med förstärk-av
ningen förlikningsmannainstitutet skall främja lönebildningattav vara en

förbättrar förutsättningarna för ökad sysselsättning prisstabilitetochsom
och därmed ökningar löntagarkollektivets reala disponibla in-även av
komster. Förlikningsmannainstitutet bådebör därför aktiv rollges en mer

det gäller lönebildningennär i och i de enskilda avtalsförhandling-stort
ama.

Utredaren skall beakta de förslag till förstärkt förlikningsman som
har fört fram i sina till regeringen. De lösningarparterna svar som
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återfinns i samarbetsavtalet mellan industrins inomi huvudavtalparter,
andra branscher eller i eventuellt kommande avtal mellan börparterna,
särskilt uppmärksammas. Utredaren skall aktivt följa diskussionerna
andra områden. Utvecklingen liknande avtalslösningar önskvärd.ärav
Utredaren bör lämna förslag medlarnas roll och befogenheter inom deom
avtalsområden där på hand inte förmår förändradeparterna egen enas om
förhandlingsformer.

Förslagen skall såutfonnas den samlade effekten förslagenatt av ger
väsentligt bidrag till Stabilisering lönebildningen. Inriktningenett en av

skall främja tillkomsten lönebildning möjliggör rejälattvara av en som en
sänkning arbetslösheten lågmed bevarad inflation.av

Det ligger i sakens iarbetet det förstärkta förlikningsmanna-natur att
institutet kommer behöva bedrivas i samverkan arbetsmark-mednäraatt
nadens Verksamheten kommer bli omfattande denparter. änatt mer som
dagens förlikningsmannaexpedition bedriver. Utredaren skall därför även
lämna påförslag hur det förstärkta förlikningsmannainstitutet skall
organiseras och ledas hur dess verksamhet skall finansieras.samt

Uppiften följa utvecklingen arbetsmarknadenpå iatt stort

Det förstärkta förlikningsmannainstitutet bör tillräckliga förges resurser
kunna följa och analysera utvecklingen inom lönebildningen. Institutetatt

skall ha god överblick regelverket på arbetsmarknadenöver och deen
olika kollektivavtalen. tillgångDet skall ha till kvalificerade ekonomiska
utredningar och kompetens sammanställa och tolka statistikatt ärsom
relevant för lönebildningen. uppgiftEn i det sammanhanget skall attvara
följa utvecklingen den europeiska arbetsmarknaden det gällernär
utvecklingen lönekostnad, avtalskonstruktioner och förhandlings-av
fonner. förlikningsmannainstitutetsI uppgifter bör liggaäven att samman-
ställa redan träffade avtal och hur dessa lokalt.omsätts

Utredaren skall hur dessa uppgifter skall kunna lösas för-ettange av
stärkt förlikningsmannainstitut. En möjlighet bör inrättaprövas är attsom
fristående råd.partssammansatta

Utredaren skall åtgärdervilka krävs tillförsäkraäven för attange som
god tillgång till kontinuerlig löne- och statistik relevantären annan som

för avtalsförhandlingama och påuppdelad bland avtalsom-är annatsom
råden och kön. I det sammanhanget skall utredaren förliknings-hurange
mannainstitutet kan samverka med myndigheter, såsom Statistiska central-
byrån, och med partema.
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Uppgifter för det förstärktaoch befogenheter
förlikningsmannainstitutet

sådantgenomför påDet angeläget förhandlingsarbetetär att ettparterna
träffas det gamla löpt främjaavtal kan innan har Försätt att nytt ut. att

samråddetta befogenheter ibör förlikningsmannen medatt, parterna,ges
säkerställa sådan tidsplanering ordning för förhandling ochsamtatt en

ståndtvistelösning kommer till mellan En tidsplan kan ävenparterna. ge
förlikningsmannen möjligheter i god tid identifiera principiellastörre att
tvistefrågor intresse i detmellan Av sammanhanget detärparterna.
nyligen inom industrin,träffade samarbetsavtalet där har fastställtparterna
sådana tidsplaner.

nivåDet vikt löneutveckling god europeisk vid-är stor attav en
makthålls uppnåtts.målet halvera arbetslöshetenefter det haräven att att
Utredaren möjligheter lönebild-bör därför andra förbättraäven pröva att

Utgångspunktenningen. för detta arbete bör bl.a. i de olika förslagtas som
framfört till regeringen.parterna

Ett de förslag framförts olika former ökad samordningav avsersom av
avtalsprocessen. Sannolikt skulle redan tidsmässigtav en samman-mer

hållen avtalsrörelse positiva effekter. Utredaren kan därför över-t.ex.ge
avtalsprocessen tidsmässigt kan samordnas bättre. Utredarenväga om

såskall regeländringari fall lämna förslag vilka bör förgöras attsom
åstadkomma detta.

Utredaren dessutom, för för-kan exempel, övervägaatt ta ett annat om
likningsmannainstitutet bör kunna kräva fattar samordnadeparternaatt
beslut sådanteller avvisa förslag till avtal. Ett krav skall iatt accepteraom
så fall framföras samråd med förutsättningi En börnära parterna. attvara

påförlikningsmannen i dessa fall vissa möjligheter skjuta varsladeattges
konflikter innebäraunder begränsad tid. Det skall naturligtvis inteen
någon för förlikningsmannen gripa in i redan träffade kollektivav-rätt att
tal. föreslås sammanhang endastOm regeländringar i detta bör de avse
förhandlingar mellan arbetsgivarorganisation och central arbets-en en

lönertagarorganisation riksavtal och allmänna anställnings-nya omom
villkor.

lönebildningsfrågoma fort-Arbetsmarknadspartemas arbete medeget
går. gångsannolikt det under utredningens framDet kommerär att nya
konstruktiva idéer och lösningar kan värda Utredarenpröva.attsom vara
skall därför ha frihet beakta och vidareutveckla förslag.dessastor att



SOU 1998: Bilaga141 357

Samråd med mera

Utredaren skall utfommingenvid förslagen hänsyn tillta parternas egetav
arbete, till redan träffadeexempel det samarbetsavtalet mellan industrins

innehålletUtredaren skall beakta i regeringens komrnittédirektivparter.
till samtliga kommittéer och särskilda utredare redovisning regio-avom
nalpolitiska konsekvenser dir 1992:50, offentliga åtagandenprövaattom
dir 1994:23, redovisa de jämställdhetspolitiska konsekvensernaattom av
sina förslag dir 1994:124, och redovisa konsekvenserna förattom
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir 1996:49. Utred-
ningen samrådskall bedrivas i arbetsmarknadensmednära parter.

Redovisning uppdragetav

Utredningens arbete skall redovisas den 30 november 1998. detNärsenast
gäller frågorna förlikningsmannainstitutetsdet organisation,om nya

och arbetsformer, frågordet gäller eventuellt andranärsamtresurser som
utredningen funnit lämpliga, förslag förbättrad lönestatistik, skallt.ex. om
förslagen redovisas möjligt.snarast

Arbetsmarknadsdepartementet
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