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Yttrande
2006-11-21

ILO-KOMMITTEN

Näringsdepartementet
Betänkandet Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
(SOU 2006:97)
Genom remiss 2006-11-09 (N2006/9528/ARM) har ILO-kommitten anmodats yttra
sig över Medverkansutredningens betänkande (SOU 2006:97) Arbetstagares
medverkan vid gränsöverskridande fusioner. I betänkandet föreslås en ny lag med
bestämmelser om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner för att i
Sverige genomföra vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/56/EG om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar.
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 arbets
tagarnas 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 rekommenda
tionerna (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 79 av ILO:s 179
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
2005/56/EG inte påverkar Sveriges förhållande till !LO-konventionen nr 135.
I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande och ledamöterna
Renman, Delang, Rudeberg, Edström och Nygren. Närvarande har varit ersättarna
Eriksson, Lindman och Skäringer, experterna Jacobsson och Rahm och, adjungerade,
Göran Edehorn, Sida, Monica Eng Sjölund och Linda Hiljemark, båda i Närings
departementet, samt undertecknad sekreterare.
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