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Näringsdepartementet

Ds 2005:10 Arbetstagarinflytande i europakooperativ

Genom remiss 2005-04-04 (N2005/3084/ARM) har ILO-kommitten anmodats yttra
sig över departementspromemorian (Ds 2005-10) Arbetstagarinflytande i emopa
kooperativ. I betänkandet föreslås en ny lag om arbetstagarinflytande i emopeiska
kooperativa föreningar för att i Sverige genomföra bestämmelserna i EG:s direktiv
2003/72/EG om komplettering av stadgan för emopeiska kooperativa föreningar
med avseende på arbetstagarinflytande. Syftet är att säkerställa ett förfarande för
information och samråd i frågor som beslutas av ett emopakooperativ. Dessutom
skall säkerställas att arbetstagarnas förvärvade rättigheter till medverkan förs över i
ett nybildat emopakooperativ.
ILO-kommitten har följande synpunkter.
!LO-konventionen (nr 135) om arbetstagarrepresentanters skydd inom företaget och
åtgärder för att underlätta deras verksamhet har ratificerats av Sverige (prop.
1972:10). Enligt .artikel 1 i konventionen skall arbetstagarnas representanter åtnjuta
effektivt skydd mot alla åtgärder som kan skada dem, inbegripet avskedande, på
grund av deras ställning eller verksamhet som arbetstagarrepresentant. Enligt artikel
2 skall arbetstagarnas representanter åtnjuta sådana lättnader som är ägnade att
snabbt och effektivt sätta dem i stånd att fullgöra sina uppgifter. I den
kompletterande rekommendationen (nr 143) upprepas huvudpunkterna i
konventionen och ges dessutom mera detaljerade anvisningar. Vid sidan av denna
konvention och rekommendation finns rekommendationerna (nr 94) om samråd och
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på företagsplanet och (nr 129) om
information och samråd inom företaget, som innehåller riktlinjer för samråd och
samverkan inom företag. Rekommendationerna nr 94 och nr 129 förelades
riksdagen genom prop. 1953:73 resp. 1968:39. Rekommendationerna är dock inte,
till skillnad från konventionen, bindande.
Det kan tilläggas att konventionen nr 135 har ratificerats av 76 av ILO:s 178
medlemsländer. Samtliga EU länder, med undantag för Belgien och Slovakien har
ratificerat konventionen nr 135.
ILO-kommitten gör den bedömningen att ett genomförande i Sverige av EG:s direktiv
2003/72/EG inte påverkar Sveriges förhållande till !LO-konventionen nr 135.
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I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande, ledamöterna
Lilja Hansson, Delang, Laurent, Rudeberg, Edström och Bengtsson samt ersättaren
Thapper. Närvarande har varit ersättarna Eriksson, Arvius och Johansson,
experterna Gotare och Remahl och, adjungerade, Jakob Ström, UD, och Elnaz
Rastgari, Svenskt Näringsliv, samt undertecknad sekreterare.
För !LO-kommitten
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