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SVENSKA ILO-KOMMITTl:!N

Arbetsmarknadsdepartementet

Rapporten Uppdrag beträffande vissa dispensfrågor i
arbetstidslagen
Genom remiss den 2 juli 2009 (A2009/i877/ARM) har ILO-kommitten
anmodats att yttra sig över Arbetsmiljöverkets rapport Uppdrag
beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen.
(Rapporten finns på följande länk:
http://www.av.se/dokument/Press/Rapport_dispens_A.TL.pdf)

Förslagens förhållande till !LO-konventioner
I rapporten nämns ILO:s konventioner nr 14 om veckovila i
industriarbete, nr 47 om fyrtiotimmarsvecka samt nr 180 om sjömäns
arbetstid och bemanningen på fartyg, alla ratificerade av Sverige.
Konventionerna innehåller bestämmelser om högsta antal
arbetstimmar och minsta antal vilotimmar inom angiven tidsperiod.
Arbetsmiljöverket bedömer att förslaget är förenligt med svenska
åtaganden enligt !LO-konventioner.
I rapporten konstateras att det finns behov av att förändra
arbetstidslagens utformning och tillämpning avseende uttag av extra
övertid, extra mertid, nödfallsövertid samt att förändra
sanktionssystemet och skyddsombudens möjlighet till ingripande.
Behovet motiveras huvudsakligen av regelförenklingsambitioner.
Förslag för att tillgodose dessa behov lämnas.
ILO-kommitten gör bedömningen att förslagen om övertid, mertid
och nödfallsövertid rör sig på en detaljnivå som ligger utanför ILO
konventionernas regelverk och står därmed inte i strid med någon
!LO-konvention. Enligt artikel 56 i ILO:s konvention nr 81 om
arbetsinspektion ska myndighet ansvarig för arbetsinspektion vidta
lämpliga åtgärder för att främja samverkan mellan arbetsinspektionens
befattningshavare och arbetare eller deras organisationer. Förslaget
som rör skyddsombudens utökade befogenheter i arbetstidsfrågor
står därför heller inte i scrid med någon !LO-konvention. Förslaget
om borttagandet av de direkta straffsanktionerna aktualiserar också
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konvention nr 81. Enligt dess artikel 18 ska lämpliga
straffbestämmelser vid åsidosättande av gällande föreskrifter vilkas
efterföljd inspektör har att övervaka meddelas i den nationella
lagstiftningen och noga upprätthållas. ILO-kommitten bedömer att
de kvarvarande sanktionerna, dvs. övertidsavgiften och
Arbetsmiljöverkets behörighet att utöva tillsyn med möjlighet att
meddela förelägganden och förbud, med eller utan vite, bör motsvara
konventionens krav.

ILO-kommittens slutsatser

ILO-kommitten gör bedömningen att förslagen inte står i strid med
någon !LO-konvention ratificerad av Sverige.

I handläggningen av detta ärende deltog undertecknad ordförande och
ledamöterna Hult, Middelman, Söderlöf, Beckman, Edström och
Bengtsson samt ersättarna Kovar och Grahl. Närvarande har varit
ersättarna Svenson och Engblom, experternaJacobsson och
Petkovska, adjungerade Hanna Schmidt, SKL och Monica Eng
Sjölund, Arbetsmarknadsdepartementet, sekreteraren Hiljemark samt
undertecknad sekreterare.
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