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Justitiedepartementet
Departementspromemorian (Ds 2003:17) Lönegaranti vid
företagsrekonstruktion
ILO-kommitten har genom remiss 2003-06-16 (Ju 2003/5266/12) anmodats
yttra sig över en inom Justitiedepartementet upprättad promemoria, Lönegaranti
vid företagsrekonstruktion (Ds 2003:17). I promemorian föreslås att lönegaranti
skall kunna tillämpas inte bara när ett företag gör konkurs, utan också när det
rekonstrueras. Liksom vid konkurs skall viss uppsägningslön omfattas av
lönegarantiersättning. Förslaget bygger vidare på Förmånsrättskommittens
huvudbetänkande (SOU 1999:1) Nya förmånsrättsregler, över vilket ILO
kommitten yttrat sig i juni 1999.
Kommitten kunde då med tillfredsställelse notera att Förmånsrättskommitten
i huvudbetänkandets kapitel 3 om Utländsk rätt och internationella normer i ett
särskilt avsnitt utförligt redovisat ILO:s konvention (nr 173) om skydd av
arbetstagares fordran i händelse av arbetsgivarens insolvens och att den även
tagit del av den tidigare behandlingen av frågan om ratifikation av konventionen
(skr. 1993/94:128, prop. 1993/94:208, prop. 1994/95:100, bil. 11). Därvid hade
konstaterats att konventionens artiklar 6 d) och 12 d) innehåller bestämmelser om
avgångsvederlag som saknar motsvarighet i svenska förhållanden. I betänkandets
kapitel 6.5.12 om Avgångsvederlag gjordes den bedömningen att löneskyddet inte
borde utsträckas till att omfatta avgångsvederlag utöver vad som följer av
löneskyddet för andra fordringar. ILO-kommitten delade utredningens slutsats att
Sverige därmed inte borde ratificera ILO:s konvention nr 173.
ILO-kommitten kan inte finna att de i promemorian föreslagna ändringarna i
lönegarantilagen påverkar Sveriges förhållande till ILO:s konvention nr 173.
I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande,
ledamöterna Lilja Hansson, Delang, Rudeberg, Emriksdotter, Edström, Jonsson
och Bengtsson. Närvarande har varit ersättarna Westberg och Thapper, experten
Gotare och, adjungerade, Ingemar Sundquist, UD-GU, och LeifRemahl,
Sjöfartsverket, samt sekreteraren Emma Boman Lindberg och undertecknad
sekreterare.
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