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Bilaga 3
( översättning)

Convention (No. ] 40) concerning
paid educational leave

Konvention (nr 140) om betald
ledighet för studier

The General Conference of the
lnternational Labour Organisa
tion,
Having been convened at
(;eneva by the Governing Body of
thc I nternational La hour Officc,
and having mt'l in its Fifty-ninth
Session on 5 Junc 1974, and

Internationella a rbetsorganisa
tioncns allmänna konferens,

Noting that Article 26 of thc
Universal Declaration of Human
Rights affirms that everyorn: has
the right to cducation, and

Noting ftla"ther the provisions
containl'd in cxisting intcrnational
labour Recommendations on vo
cational training and thc protcc
tion of workcrs' represental ivcs
concerning the tcmporary release
of workers, or the granting to
them of lime off, for participation
in education or training pro
grammes, and
Considcring that the need for
continuing education and training
related to scicnlific and techno
logical development and the
changing pattcrn of cconomic and
social rt:lalions cails for adequate
arrangements for leave for educa
tion and training to meet new
aspirations, needs and objectives
of a social, cconomic, technologi
cal and cultural character, and

Considering that paid educa
tional leave should be regarded as
one means of meeting the real

som av styrelsen för Internatio
nella arbetsbyrån sammankallats
till Gcnevc och där samlats den 5
juni 1974 till sitt femtionionde
sammanträde,
som konstaterar att artikd 26 i
den allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna fastslår att
var och cn har rätt till undervis
ning,
som vidare beaktar de bestäm
melser om tjänstledighet och till
fällig ledighet för arbetstagare för
deltagande i undervisnings- eller
utbildningsprogram, som ingår i av
internötionella arbctsorganisatio
nen antagna rekommendationer
angående yrkesutbildning och
skydd för arbetstagarnas represen
tanter,
som finner att det behov av
återkommande undervisning och
utbildning som betingas av den
vetenskapliga och tekniska utveck
lingL·n och av de ekonomiska och
sociala förhållandenas omvandling
kräver lämpliga åtgärder beträffana
de ledighet i undervisnings- och

uthildningssyftc för att tillgodose\

nya strävanden, behov och mål�
sättningar av social, ekonomisk,\
teknologisk och kulturell karak- ,
tär,
som finner att betald fedighet
för studier bör betraktas som ett

av medlen att tillgodose enskilda
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needs of individual workers in a
modern society, and
Considering that paitl educa
tional leave should be conceived
in terms of a policy of continuing
education and trnining to hc im
plemented progressively and in an
effective manner, and
Having decided upon the adop
tion of certain proposals with re
gard to paid educational leavc,
which is thc fourth item on thc
agenda of the session, and
Having determined that thcse
proposals shall take the form of
an international Convrntion,
adopts this twcnty-fourth day
of Junc of thc ycar om: thous,rnd
nine hundrcd and seventy-four the
following Convention, which may
be citetl as the Paid Educational
Lcave C'onvcntion, 1974:

arbetstagares verkliga behov i det
nutida samhället,
som finner att betald ledighet
för studier bör betraktas som ett
led i en politik för återkommande
undervisning som skall genomfö
ras successivt och på ett effektivt
sätt,
som beslutat anUiga vissa för
slag angående betald ledighet för
studier, vilken fråga utgör den
fjärde punkten på sammanträdets
dagordning,
och som beslutat att dessa för
slag skall tag3 formen av en kon
vention,
antager denna elen tjugofjärde
dagen i juni månad år nitton
hundrasjuttiofyra följande kon
vention, som kan benämnas 1974
års konvention om betald studieie
dighet.

;I rt ic/e 1

Artikel 1

In this Convention, the term
"paitl eclucational lt·avc" rncans
Jcave granted to a worker for edu
cational purposes for a specified
period during working hours, with
adequate financial entitlcments.

I denna konvention avses mt:d
uttrycket "betald ledighet för stu
dier" ledighet som beviljas en ar
betstagare för studieändamål �
der en bestämd period på�
.�rbctgi_d med åtnjutande av lämp
.lig;, c·konomiska
--·---·· .,...-förmåner.
..

Artic/e 2

Artikel 2

Each Memher shall formulate
and apply a policy designed to
promote, by methods appropriate
to national conditions and prac
tice and by stages as necessary,
the granting &f paid educational
leave for the purpose of(a) training at any levrl;
(b) general, social and civic

Varje medlemsstat skall utfor
ma och genomföra en politik som
syftar till att genom metoder läm
pade efter landets förhållanden
och sedvanor och om så påkallas
stegvis främja beviljandet av be
tald studieledighet för
a) utbildning på alla nivkr;
b) allmänbildande, social och
medbor�g1!ng_mifilJjng;
c) facklig undervisni.!}S,

education;

(c) tradc union education.

I
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Artic/e 3

Artikel 3

That policy shall be designed to
contribute, on differing terms as
necessary(a) to the acquisition, improve
ment and adaptation of occupa
tional and functional skills, and
the promotion of employment
and job security in conditions of
scientific and technological devel
opment and economic and struc
tural change;

Denna politik skall vara ägnad
att, om så påkallas på olika sätt,
bidraga till
a) förvärvande, förbättring och
anpassning av de färdigheter, som
erfordras för utövande av eD=YJ:!s.L
eller en funktion, samt främja_i:i��-
av sysselsättning och anställnings
trygghet inför den vetenskapliga
och tekniska utvecklingen samt
den ekonomiska och strukturella
omvandlingen;
b) arbetstagarnas och deras re
presentanters sakkunniga och akti
va medverkan i företagets verk-·
sam het och i _s__a-�@��-V,ye.t;

(b) to the competent and active
participation of workers and their
representatives in the life of the
undertaking and of the commu
nity;
(c) to the human, social and
cultural advancement of workers;
and
(d) generally, to tlle promotion
of appropriate continuing educa
tion and training, helping workers
to adjust to contempora ry re4u 1rements.

d) främjande i allmiinilet av en
lämplig återkommande undervis
ning och utbildning som gör det
lättare för arbetstagarna alt an
passa sig efter tidens krav,

Artic/e 4

Artikel 4

The policy shall take account
of tht' stagt' of clt'velopmcnt ann
the particular needs of the coun
try and of different sectors of
activity, and shall be co-ordinated
with general policies conccrning
employment, education and train
ing as well as polici('S com:erning
hours of work, with due regard as
appropriate to seasonal variations
of hours of work or of volume of
work.

Denna politik skall taga hänsyn
till lanclets och de olika verk
samhctsområdenas utvecklingsnivå
och speciella behov, och den skall
samordnas med den allmänna poli-,
tiken på sysselsättningens, under{

Article 5

Artikel 5

The means by which provision
is made for the granting of paid

Bevi_ljan_?<:l av betald studiele
dighet skall regleras genom natio-

c) arbetstagarnas !175nskliga, so
ciala och kulturella förkovran; och

visningens och utbildningens oml
rådt• ävensom med arbetstidspoli
tiken, varvid i den mån så är lämp
ligt hänsyn skall tagns till säsong
mässiga variationer i arbetstidCnf
längd och i arbetsvolymen.
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cducational lcave may include na
tional la ws and regulations, collec
tive agrcem ents, arbitrn t io n a
wards, and such othcr means as
may be con·sistent with nat ional
practice.

ncll lagstiftning, genom kollektiv
avtal, genom skiljedom eller på
annat sätt som är förenligt m ed
nationell praxis.

Article 6

Artikel 6

The public authorities, employ
ers' and workers' organisations,
and institutions or bodies provid
ing education and trnining shall be
associated, in a m anner a p p ropri
ate to national conditions and
praclice, with the formul a t ion and
a pplication of the policy for the
promotion of paid educational
le<1vc.

De offentliga myndigheterna,
arbetsgivar- och arbetstagarorga
nisationerna och de institutioner
eller organ som svarar för under
visning och utbildning skall på ett
eft er landt'ts förhållanden och sed
vanor lämpat sätt medverk a vid
u tformningen och genomförandet
av en politik som främjar betald
kel ighe t för studier.

A rtic/e 7

A rrikel 7

The financing of a rrangeme n t s
for paid educational lcave shall be
on a regular and adeq ua t e basis
and in a ccorda n cc with national
pract JC('.

Fin a nsicring_�n av åtgärde r för
betald ledighet för studier skall
tryggas genom regelbundna och
t illräckli?-a a nslag och i i:\vc n:ns
st:immclsc med na t ionell praxis.

A rticle 8

A rtikel 8

Paid educational leave shall not
be denied to workcrs on l he
ground o f race, colour, sex, reli
gion, political opinion, na tional
ex tra ction or social origin.

A rbetstagare skall icke ncbs
betald lecl ighct för studier på
grund av ras, hudfärg, kön, reli
gio n , politisk uppfattning, natio
nell härkomst eller socialt ur
sprung.

Article 9

A rtikel 9

As necessary, special prov1s1ons
conccrning paicl educational leave
shall be established(a) where partictllar categories
of workers, such as workcrs in
small undc rt a kings, rural or other
workers rcsiding in isolated a reas,

Då så är påkallat skall särskilda
bestämmelser angående betald le
dighet för studil'r fastställas
a) då särskilda kategorier av ar
betstagare, såso m arbetstagare vid
små förctag, arblststagare bosatta
på landsbygden t'llcr eljest inom

. ::
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shift workers or workers with
family rcsponsibilities, find it d if
ficult to fit into general arrange
ments;
(b) where particular categories
of undertakings, such as small or
seasona l underta k ings, find it dif
ficult to fit into general arrange
mcnts, it heing und erstood tl1at
workers in these und e rtakings
would not be excluded from the
bcnefit o f paid educational ka ve.

isolcr�de områden, skiftarbetare
eller a r betstagare med familje a n
svar, har svårighet att d raga fördel
av de allmänna anordningarna;
b) då särskilda kategorier av
företag, såsom små företag eller
säsongföretag, har svårighet att an
passa sig till de allmänna anord
ningarna, varvid el d förutsättes a tt
arbetstagare vid dessa företag icke
skall u teslutas från förmånen av
beta ld kdighet för studier.

Article 1 0

Artikel 1 0

Cond itions of eligibi l ity for
paid cd ucational kave may vary
according to whether such leave is
inte nded for(a) t raining c1t any levc l ;
(b) general, social OI' civic cdu
ca tion; or
(c) t r. i cl e union ,·duca tion.

Fö rutsli t t ningarna för erh5llan
de av betald lecligl�et för studier
kan variera, beroende på om ledig
heten a"vser
:1) u t bilJning på :i lla nivåer;
b) allmänbild ande, social eller
med bor gal ig unde rvisning;
c) fac k lig u ndl'rvisning.

Article 1 1

A nikel 1 1

/\ period o f paid educa tional
lcave shall be assimilated to a pe
riod of effectivc service for th,•
purpose o f establishing claims to
social benefits and othc r rights
cle riving from the employmL·nt re
lation, as provided for by na tional
laws or regulations, collective a
greements, a rbitration awards or
such other means as may be con
sisten t wit h national prnctice.

Fn period av betald ledighet för
stud ier skall jämställas med en
period av faktisk tjänstgöring i
och för fastställande av anspråk på
socia l a förmåner och andra rättig---·- •-·-,•··· _ _ , • • . . �·s•. ,-• - . .,-.,'-·• -.,. ·•-•-- . .
l1e t e_� ��r_n . g�unda� �ig _ på anställ
ningsför hållandet i enlighet mec\
-na ti'ön"eTi 1��..!f(!r:i i� g, k o_t�!<l
tal, skiljedom eller på annat sätt
som är förenligt med na tionell
praxis.

Article 1 2

Artikel 1 2

The forma! ratifications o f this
C'onvention shall be communi
cated to t he Dirt�ctor-General of
thc I nternational Labour Office
for registra tion.

De officiella ratifi kationerna av
denna konvention skall delges
internationella arbetsbyråns ge ne
raldirektör och registreras a v
honom.

c
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Article 1 3

Artikel 1 3

I . This Convention sh;i l l be
binding o n ly u p o n those Members
of the International La bour O rga
nisation whose ratifications havc
been rcgistered wit h the Director
General .
2 . I t shall come into fo rce
twelve months .i fter the date on
which the ratifications of two
Mcmbers have been regiskred
with the Director-C cne r,i l.
3 . Then,after, this Conve ntion
sha ll come into force for any
Mcmber twelve mont hs a fte r t he
date on which its ratific:ition h,1s
been registered.

I . Denna konvention ä r bin
dande endJst för de medlemmar
av internationella ärbetsorganisa
tionen vilkas ratifik ä tioner regi
s t rerats av generaldirektören.

A rt icle I 4

A rtikel 1 4

l . A Membe r w hi c h has rati
ficd t his Conven t i on may dc
nounce it a fter t he expiration of
ten y ears f rom the cla t e on wll i c h
thc Convi:ntion first C0 Jl1L'S into
forcc, by an a d L·ommunica ted to
the Director-G eneral of the l n t er
nationa l Labour Office fo r regis
t r a t io n . Such d enuci a t ion shall
not li1 kc c f foct until om: y car
a fter the date on which it is regis
tered.
2. F ;i ch M ember which has ra
tified this Convrntion and which
does not, within the year follow
ing t he ex p i ra tion o f the period of
ten years mentioned in the pre
ccding parugru ph, ex ncise the
right of dcnunciation provided for
in this t\rticle, will be bou n d for
anot hcr period of ten years and,
lhcrea fter, may denounce this
Convrntion at t t1e expiration of
eac h period of ten y ears u nder the
terms provided for in this t\rticle.

I . M edlem som rati ficerar den
na konvention k a n , sed ä n tio år för
fl uti t från den t i d p unkt då kon
wntionen först trädde i k ra ft,
u ppsiiga d ensamma genom skrivel
se som delges interna tionella a r
betsbyråns generaldirektör för re
gistrering. U ppsägningen träder ej
i kraft förrän ett år efter det den
rL·gis trera ts.

2. Den träd..:r i k rn ft tolv måna
der efter det två medlemmars rati
fikationer registrerats av general
direktören.
3. D ä rt·ft<.: r t räder denna kon
wnt ion i kra ft för varj e medl em
tolv månader efter den dag, då
dess ratifikation registrerats.

2. Varje medlem, som ratifice
rar denna konve n tion och icke
inom ett år eft er utgången av den i
föregående mom. nämnda tioårs
perioden gör bruk av den u p psäg
ningsrätt som medges i d enna ar
t i kel, skall vara bunden för en n y
period a v tio år o c h k a n därefter
på de i denna artikel föresk rivna
vill kore n up psäga k o nven tio nen
vid u tgången av va rj e tioårsperiod.

·:,··..
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Article 1 5

Artikel 1 5

I . Tht: Director-Ge neral of thc
l nternational Labour Office shall
notify all Members of the I n tt!rna
tional Labour Organ isation of the
registration of all rati fications and
denu nciations communicated to
him by the Mc mbers of the Orga
nisation .
2 . W h c n notifying the Mem
bers of the Organisation of the
registration of t he second ratifica
tion communicated lo him, the
Dircctor-General shall d raw the
atte ntion of the Members of t he
Organisation to the date upon
which the C'onvention will come
into force.

I . I nternationella arb etsbyråns
gen eraldirektör skall underrätta
samtliga medlemmar av i n t ernatio
nt�lla arbetsorganisationen om re
gistrni ngen av alla ratifikationer
och uppsägningar, som d elgivits
honom av organisationens mcd
kmmar.
2 . När generaldirektöre n un
derrättar orga n isation ens medlem
mar om registreri ngen av d en
andra ratifikationen i ord n inge n ,
som delgivits honom, skall han
fästa medlemmarnas uppmärksam
he t på elen d ag cl å konventionen
komm1:r att trä d a i kraft.

A rticle 1 6

A rtikel 1 6

The D irector-Gencral of the In
ternational Labour Office shall
communicate to the Sec retary
Ge neral of the United Nations for
regist ration i n accordance wit h
Article 1 0 2 of the Charter of the
Un itcd Nations full particulars of
all rat i fications a n d acts of d e n u n
ciation rcgistcrect by him in ac
cordancc with t hc provisions of
the preceding Articles.

Internationella arbe tsbyråns ge
nerald irektör skall för registreri ng
jiimlikt artikel 102 av Fö renta
natiom:rnas stadga l ämna Förenta
nationernas
generalsckretera re
fullstä ndiga upplys ningar om varje
ratifikation och uppsägning, som
registrerats av honom enligt be
stämmelserna i föregå e nde artik
lar.

Article 1 7

Artikel 1 7

At such times as it may con
sid er n ecessary the Govern i ng
Body of t h e I n ternational Labour
Office shall present to the Gen eral
Conference a report on t he work
ing of t his C'onvention and shall
cxamin e the d esirability of placing
on t he agenda of the C'on fere nce
th e question of its revision in
w hole or in part.

Närhelst in ternationella arbets
byråns styrelse fin n e r d e t erfor
derligt skall styrelsen förelägga interna tionella
arbctsorganisa tionens allmän na kon ferens en rcd o
gön:lse för konventionens t illämp
ning och överväga om d e t fin n s
skäl att p å k o n fe rensens d a gord
ning uppföra frågan om d ess revi
sion, helt eller d elvis.
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Article 1 8

Artikel 18

I . Should the Conference a
dopt a new Convention revising
this Convention in wl1olc or in
part, then, unless the new Conven
tion o therwise provides-

I . Om konferensen antager en
ny k onven tion, varigenom föreva
rande konvention hel t eller delvis
revideras, och den nya konventio
nen ej föreskriver annat,
a) skall, utan hinder av bes täm
melserna i artikel 1 4, en medlems
ra t i fib tion av elen nya konventio
nen i sig inndat ta omedelbar upp
sägning av fö rtvarandc k onven
ti on, u n ckr fö ru ts ä t tn i ng a tt den
nya k onventionen t rä t t i k raft;

(a) the ratification by a Mem
ber of thc ncw revising Conven
tion sha ll ipso jure involve the
i m me d iate denunciation of this
Conven tion, n o twi thstanding thc
provisions o f Art icle 14 a bove, i f
a n d when l he ncw n:vising Con
vcnt ion shall have co m..: into fo rn:;
(b) as fro m t he cl:1 te when tht'
nt'w revising Convcntion comts in
to fo rce this Convtn t ion shall
cease to be o pen to ra tifica t ion by
the Members.
2. This Convent ion shall in any
case remain in force in i t s act u a l
form :ind content for those Mem
bcrs which have ratified it but
ha ve not ratificd the revising Con
vcn t i on.

b) ska l l från den dag, då den
nya ko nvcnt i o m'n trädt:r i k raft,
förevarande konwntion icke lä ng
re k unna ra t i ficcrJs av med l e m 
marna .
2. Före vara n de
k onve n tion
skall lik v ä l fö r b l i gälh1 11de t i ll form
och inn e h å ll för Je m c d l e m m ar
som ratificerat densam ma men
icke ra tificerat do:n nya konven
tion, varigcnnm förevarande k on
ven tion rl'vickras.

Article 1 9

Artikel 1 9

The English and French ver
sions of the tex t o f this Convcn
tion arc eq l1ally authorita tive .

De eng..: lska och fransk a te x ter
na till denna lr nnven t i on skall ha
lika vitso rd.
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Bilaga 4
(Ö versättning)

Recommendation (No. 148) con
cerning paid educational leave

Rekommendation (nr 148) om
betald ledighet för studier

The General Conference of the
I n terna tional Labour Organisa
tion ,
Havin g been convened at
Geneva by the Governing Body of
the lnternational Labour Office,
and havin g m et i n i ts Fifty-ninth
Session on 5 June 1 9 74, and
Noting that Article 26 of the
Universal Declaration of Human
Rights affirms that everyone has
the right to educa tion, and

Internationella arbetsorganisa
tionens allm ä n na konferens,

Noti ng further the provisions
contai necJ in existing interna lional
labour Recommendations on vo
cational training and the protec
tion of workers' representatives
concerning the te mporary release
of work ers, or the granting to
them of time off, for participation
in cducation or training pro
gram m es, and
Considerin g that the need for
continuing education and t raining
related to scientific and techno
logi cal development and the
changi n g pattern of cconomic and
social relations calls for ade4uate
arrangements for leave for educa
tion and training to meet new
aspirations, needs and objectives
of a social, economic, technologi
cal and cultural character, and

Considerin g that paid educa
tiona) leave should be regarded as
one m eans of m eeting the real
needs of individual workers in a

som av styrelsen för I nternatio
nella arbetsbyrån sammankallats
till Geneve och där samlats den 5
juni 1974 till sitt fem tionionde
sam manträde,
som konstaterar att artikel 26 i
den allmänna förklaringen om de
mänskliga rättighetern a fastslår att
var och en har rätt till undervis
ning,
som vidare beaktar de bestäm
melse r om tj änstledighe t och till
fällig ledighet för arbetstagare för
deltagande i undervisni n gs- eller
utbildningsprogram, som ingår i av
internationella arbetsorga nisatio
nen an t agna rekommendationer
angående yrkesutbildning och
skydd för arbetstagarnas represen
tanter,
som finner att det behov av
återkomman d e undervisning och
utbildning som betingas av den
vetenskapliga och tekniska utveck
lingen och av de ekon o m iska och
sociala förhållandenas omvandlin g
kräver lämpliga åtgärder beträffan
de ledighet i undervisnings- och
utbildningssyfte för att tillgodose
nya strävanden, behov och m ål
sä ttningar av social, ekonom isk,
teknologisk och kulturell karak
tär,
som finner att betald lt:dighet
för studier bör betraktas som ett
av m edlen att tillgodose enskilda
arbetstagares verkliga behov i det

:; . ;: : :._::.;;•
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modern society, and
Considering that paid educa
tion al leave should be conceived
in terms of a policy of continuing
education and tra ining to be im
plemented progressively and i n an
effective manner, and
Having decided upon the a dop
tion of certain proposals with re
gard to paid educational leave,
which is the fourth item on the
agenda of the session, a n d
Having determ i ned t h a t these
proposals shall take the form of a
Reco m m enda tion,
a dopts this twenty-fourth d a y
o f June o f the year one t housa n d
nine hundred and seventy-four the
Reco m m enda tion,
following
which may be cited as the Paid
Educa tional Leave R ccom mend �
tion , 1 974 :

nut i d a samhället,
som finner att betald ledighet
för stud ier bör betraktas som ett
led i en politik för återkom m a n d e
undervisning som skall genom
föras successivt och på ett effek
tivt sätt,
som beslutat antaga vissa för
slag angående betald led ighet för
studier, vilken fråga utgör den
fjärde punk t en på samm anträdets
dagordning,
och som beslutat a t t dessa för
sbg skall t aga formen av en re
kommend ation ,
an tager den n a den tjugofjärd e
d agen i juni m å n a d årni tton hundra
sjuttiofyra följande rekom menda
tion , som k a n benämnas 1 974 års
rekommend a t ion om betald st u 
tl ieledighet.

I. Definition

I. Definition

1 . In this RL·com men d a tion, the
term "paid educa tional leave"
means leave granted to a worker
for educa tional purposes for a spe
cified period d urin g working
hours, with ade4ua te fin a n cial
enti tlements.

1 . I den n a rekommend a tion av
ses med utt rycket "be tald led ighet
för st u dier" ledighet som beviljas
en arbetstagare för stud ieändamål
under en bestäm d period på nor
mal arbetstid med åtnjutande av
läm pliga ekonom iska förmåner.

Il. Formulation of Policy and
Mcthods of Imµleme11tatiun

1I. Utformningen av politik och
tillämpningsme toJer

2 . Each Member should formu
late a n d a pply a policy designed
to promote, by methods a ppropri
ate to national conditions a n d
practice a n d by stages a s neces
sary, the granting of paid educa
tional leave for thc purpose of(a) training at any leve!;
(b) general, social and civic edu
catio n ;

2 . Varje medlemsstat bör ut
forma och genom föra en politik
som syftar till att genom metoder
lämpade efter landets förhållan
den och sedv,mor och om så på
kallas stegvis främja beviljan det av
betald studieledighet för
a ) utbildning på alla nivåer;
b) allmänbildande, social och
medborgerlig undervisning;

.;;,
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(c) trade union education.

3. That policy should be de
signed to contribute, on differing
terms as necessary(a} to the ac(1uisition, improve
ment and adaptation of occupa
tional and functional skills, and
the promotion of employmen t
and job security in conditions of
scientific and technological devel
opment and economic and struc
tural cha nge;

(b) to the competent and active
pa rticipation of workers and their
representatives in the life of the
undertaking and of the commu
nity;
(c) to the human, social and
cultural advancement of workers;
and
(d) generally, to the promotion
of a p propriate continuing educa
tion and training, helping workers
lo adjust to contemporary re
quirements.
4. ( 1 ) The policy should take
account of the stage of develop
ment and the particular needs of
the country and of different sec
tors of activity, of other social
objectives, and of n ational priori
ties.
(2) I t should be co-ordinatcd
with general policies concerning
employmen t , education and trai n
ing as well as policies concerning
hours of work, with due regard as
appropriate to seasonal variations
of hours of work or of volume of
work.
5. The means by which provi
sion is made for the granting of
paid educa tional leave may in
clude n ational laws and regula-
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c) facklig undervisning.
3 . Denna politik bör vara ägnad
att, om så påkallas på oli k a sätt,
bidraga till :
a) förvärvande, förbättring och
anpassning av de färdigheter, som
erfordras för utövande av ett yrke
eller en fun ktion , samt främjande
av sysselsättning och anställnings
trygghet inför den vetensk a pliga
och tekniska utvecklingen samt
den ekonomiska och strukturella
omvandlingen ;
b) a rbetstagarnas och deras rep
resenta nters sakkunniga och akti
va medverkan i företagets verk
samhet och i samhällslivet;
c) arbetstagarnas mänskliga, so
ciala och kulturella förkovran ;
d) främja nde i allmänhet av en
lämplig återkommande undervis
ning och utbildning som gör det
lättare för arbetstagarna att an
passa sig efter tidens krav.
4. 1 ) Denna politik bör taga
hänsyn till landets och de olika
utveck
verksamhetsområdenas
lingsnivå och speciella behov, till
andra sociala målsättningar och
till nationella p rioriteter .
2) Den bör samordnas med den
allmänn a politiken på sysselsätt
ningens, undervisningens och ut
bildningens område även som med
arbetstidspolitiken, varvid i Jen
mån så är lämpligt hänsyn bör
tagas till säsongmässiga variationer
i arbetstidens längd och i arbets
volymen .
5 . Beviljandet av betald studie
ledighet bör regleras genom n atio
nell lagstiftning, genom kollektiv
avtal, genom skiljedom elkr _på

'
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tions, collective agreements, arbi 
t rati on awards, and such oth er
means as may be consistent with
national pract ice.
6. It should be recognised that
paid educational leave is not a
substitute for a dequate education
and training early in lifc and tlrnt
i t i s onl y one of a variety of
me,rns for continuing ed ucati on
and training.

6. Det bör hållas i m innet att
betald ledighet för studier icke är
en ersättning för fullgod undervis
ni ng och utbildning vid unga å r
och a t t den endast ä r ett av många
medel för återkommande under
visning och utbildning.

Jlf. Measur<.'s for Promotion of
Paid /:<lucational l,em'<'

III. Å tgärder till ji-ä111ja11Je av be
tald ledigll<'t för studier

7 . The public authori t ies, em
ployers' and w orkers' organisa
ti ons, and institutions or bodies
providing education and trai ning
should be associat e d , in a m,rnner
a p p ro priate to national con uitions
and prnc tice, with the for rnulation
and application of t h e policy for
the promo t i on of pai d edu cational
leave.
8 . Measures shoul u be taken, on
the basis of p l a ns a d apted to the
aims of t he poli cy--

7 . De offentliga mynd ighetern a ,
arbetsgivar- o c h arbetstagarorga
nisationerna och de insti tutioner
eller organ som svarar för under
visning och u t bildning bör på ett
efter landets förhållanden och sed
vanor lämpat sätt medverka vid
utformningen och genomförandet
av en politik som främjar betald
ledighet för studier.
8. Med utgångspunk t från pla
ner som :ir �npassade efter mål
sättningarna för denna politik bör
åtgärder vidtagas för att
a) utröna sådana aktuella och
kommande under visnings- och ut
bildningsbehcw h os arbetstagare
som kan tillgodoses genom betald
ledighet för studier
b) till fullo utnyttja alla förelig
gande medel för un<.lervisning o c h
utbildning och skapa nya medel
för att nå undervisnings- och ut
bildningssyftena för den betalda
ledigheten;
c) i undervisningsmetoder samt
undervisnings- och u tbildnings
program taga hänsyn till de mål
och förutsättningar för studier vil
ka återspeglar nya behov;
d) uppmuntra arbetstagarna a t t

(a) to ascertain t h e cu rrent and
future education and training
necds of workers whi c h may be
met by paid educational leave;
(b) to make ful l use of all avail
ahle education and training facili
ties, and to establish new facilities
to med lhe educat ion and lrain
ing purposes of paid ed ucalional
leave;
( c) to take account in teaching
methods and education and train
ing programmes of the objects and
the terms of paid educational
leave, which reflect new needs;
(d} to encourage w orkers to

annat sätt som är förenligt med
nationell praxis.
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make the best use of education
and training facilities available to
them;
(e) to encourage employers to
grant paid eJucational leave to
workers.
9. There shoulJ be ade4 uate
systems of inform ation and guid
ance rega rding possibilities of paid
educational l eave.
10.
Ade4 uate arrangements
should be made to ensure that the
ed ucation and training provided
,1re of a p propriate 4 tiality.

på bästa sätt utnyttja de undervis
nings- och utbildningsmöj l igheter
som står J em till buds;
e) up pmuntra arbetsgivarna att
bevilja arbetstagarna betald ledig
het för stud ier.
9. Det bör finnas lämpliga
systern för information ocl1 väg
kdning beträ ffande möj ligheterna
a t t få betald ledighet för stud ier.
l 0. Lämpliga iitgärder bör vid 
tilgas för att til lse a t t till handahål
len undervisning och utb ildning är
av go d kvalitet.

i V Fi11anci11g

i V. Fi1u111sieri11g

1 1 . The financing of arrange
m ents for paid ed ucational leave
shou!J be on a regular and ade4 ua te basis and in accordance
with national p ractice.
I 2. l t shou l d be recognisc d
that�
(a) e m ploye rs, collectively or
individ ually,
(b) public a u t ho rities and eJu
cational or trn ining instit utions or
bodies, and

1 1 . Finansi eringen av åtgärder
för betald ledighet för studier bör
t ryggas genom regelbundna och
t illräckliga anslag och i överens
stä m m else med niltionell praxis.
1 2 . Det bör erk ännas att

(c) e m ployers' and workers'
organisa tions,
may be e xpected to con tribute
to the financing of arrangemen ts
for paid educational leave ac
cording to their respective re
sponsibilities .

a) arb etsgiva rna, samfällt elJer )
var för sig,
'/
b ) Je offe n t liga myndigheterna I
och d e institutioner eller organ, 1
som svarar för und ervisning eller
utbildning samt
c) arbetsgivar- och arbetstagar
organisil tiont:rna
kan förväntas bidraga till finan
sieringen av åtgärder för betald
!eJighet för studier efter m åttet av
sina förpliktdser.

V Conditions for Granting of
I'aid Ed11cational Leave

V. Förutsättningar för beviljande
av betald ledighet för studier

1 3 . Paid educa tional Jeave
should not be denie d to workers
on the ground of race, colour, sex,
religion, political opinion, natio
nal e x trac tion or social origin.

1 3 . Arbetstagare bör icke nekas
betald ledighet för studier p å
grund a v ras, hudfärg, kön, re
ligion, politisk u p p fattning, natio
nell härkomst eller socialt ur
sprung.

..
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1 4. Workers should rem ai n fret:
to <lccide in which e<lucation or
training program mcs they wish to
partici palt:.
1 5. As necessary, special provi
sions conccrning pai<l e<lucational
leave sho uld be established(a} whe re pa rtic Ltlar ca!t:gories
of wo rkers, such as w orkers i n
small undt:rtakings, r u ral or other
workers rt:si<ling in isolated areas,
shift workers or w orkers with
fa mil y responsibilities, fin<l it dif
ficult to fit into ge ne ral arra nge
mcnts;
(b} w hcre partietd ar categories
of un<lertaki ngs , such as small o r
seasonal un d e r t a kings, fin<l i t <l i f 
ficult t o fit into general arra nge
ments, it being un<lerstoot.l that
wor k e rs in t hese u n dertakings
woulcl not be excl ut.le<l from t he
benefit of paid e<lucational lcave.
\ 6. Cond itions of e l igibility fo r
paid educational leave may vary
accorc.J ing to w hetilt:r such leave is
inten<led for(a) training at any leve!;
(b) general, social or civic e <lu
cation ; o r
( c ) tracle union education.
1 7. ( l ) I n <leterm ining condi
tions of t:ligibility, accou nt should
be taken of the ty pes of education
or training p rogrammes available
and of the nee ds of workers and
their organisations and of under
takings , as well as of the public
inte rest.
( 2 ) As rcgar<ls pai<l eJucational
leave for t rade u nion education,
the workers' organisations con
cerned s hould have the responsi
bili t y for sclection of candidates.
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1 4 . Arbetstagarna bör h a frihet
att avgöra i vilka un<lervisnings
eller utbildningsprogram Je öns
kar deltaga.
1 5 . Då så är påkallat bör särskil
da bestämmelser angående betal<l
le<lighe t för studier fastställas
a) då särskilda kategorier av ar
betstagare, såsom arbetstagare vid
små företag, arbetstagare bosatta
på landsbygden eller eljest inom
isolerade o m råden, skiftarbetare
eller arbetstagare med famil
jeansvar, har svårighet att draga
fördel av de allmän n a anordning
arna;
b) då särskilda kategorier av
företag, såsom små företag el ler
säsongföretag, har svårighet att an
p assa sig till de allmänna anord
ningarna, varvid det förutsättes att
arbetstagare vid dessa företag icke
s kall uteslutas från förmånen av
betald le dighet för studier.
1 6 . Förutsättningarna för e r
hållande av betald ledighet för st u
Jie r kan variera, beroen<le på om
ledigheten avser
a) utbildn ing på alla nivåer;
b) all m änbildande, social eller
medbo rgerlig unde rvisning;
c) facklig undervisning.
1 7 . I ) När förutsättningarna för
erhållande av betald ledighet för
studit:r bestäms, bör hänsyn tagas
till de typer av undervisnings- eller
utbildningsprogram som finns att
tillgå och till arbetstagarnas och
deras organisationers samt före
tagens behov, ävensom till det all
männa intresse t .
2) Då d o::t gäller betald ledighet
för facklig undervisning bör be
rörda arbetstagarorganisationer
svara för urvalet av kandidater.

· :-

Prop. 1 975:63
( 3 ) The manner in which wor
kers who satisfy the comlitions of
eligibil i t y are granted paid edu
cational leave should be agreed
upon between undertakings or the
em ployers'
organisations con
cerned and the workers' organisa
tions concerned so as to ensure
the efficient continuing operation
of the undertakings in 4uestion .
I 8 . ( I ) Where t ra de union edu
ca tion p rogra mmes are carrie<l out
by the trade union organisations
themselves, they should have the
responsi b ility for planning, ap
proval and i mplementation of the
program mes.
(2) Where such programmes are
carried out by other educational
institutions or bodies, they should
be cstablished in agreement be
tween those bodies and t he trade
union organisations concerned .
1 9. As re4uire<l by nat ional or
local circumstances or hy the cir
cumstances of an undertaking,
priority in the granting of paid
educational leave should be given
to particular categories of work
ers, or particular occupat ions or
functions, which liave especiall y
urgent education o r t raining
needs.
20. The financial entitlements
of workers <luring paid educatio
nal leave should�
(aj maintain their leve! of earn
ings by continued p a yment of
their wages and other bene fits, or
by ade4uate compensation there
for, as p rovi<led for by national
laws or regulations, collective a
greements, arbitration awards or
such other m eans as may be con
sistent with national practice;
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3) Beträffande sättet att bevilja
betald ledighet för studier åt ar
betstagare som uppfyller villkoren
härför bör överenskommelse träf
fas mellan berört.la företag eller
arbetsgivarorganisationer å ena si
dan och berörda arbetstagarorga
nisationer å andra sidan, så att
ifrågava rande företags effektiva
fortlöpande verksamhet säker
ställs.
1 8 . I ) När program för facklig
undervisning genomförs av Je
fackliga organisationerna själva,
bör d essa ha ansvaret för plane
ring, godkännand e och genom
förande av progra m m en .
2 ) När sådana p rogram genom
förs av andra på unde rvisningens
omd<l e verksam ma institutioner
eller organ, bör de u tarbetas i
sam förstånd mellan dessa organ
och berörda fackliga organisatio
ner.
1 9 . Då nationella dler lokal a
förhållanden så påfordrar, bör
prioritet vid beviljandet av betald
ledighet för studier ges åt bestäm
da kätegorier av arbetstagare eller
bestämda yrken eller funktioner,
för vi lka särski l t angelägna behov
av undervisning eller utbildning
föreligger.
2 0 . Arbetstagares ekonom iska
förm åner under betald le<lighet
för studier bör
a) medge b ibehållen inkomst
nivå genom fortsatt utbetalning av
lön och andra förmåner eller ge
nom tillräcklig kom p ensation här
l"ör i enlighet m ed nationell lag
stiftning, kollektivavtal, skiljedom
eller på annat sätt som är förenligt
med nationell pra xis;
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(b} take account of any m ajor
additional costs of educa tion or
training.
2 1 . A period of paid educa tio
nal kave should be assimilated to
a period of effective service for
the purpose of esta blishing claims
to social benefits and other rights
deriving from the em ployment re
lation, as p rovided for by nat ional
laws or regulati ons, col l e c t ive a
gree ments, arbitration awards, or
such other rneans as may be con
sistent w i t h national practicc .
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b ) taga hänsyn till alla större
e xtra kostnader för undervisning
eller utbildning.
2 l . En period av betald ledighet
för studier bör jämställas m ed en
period av faktisk tj änstgöring i
och för fastställande av anspråk på
sociala förmåner och andra rättig
heter som grundar sig på anställ
ningsförhållande t i enlighet med
nationell lagstiftning, kollektivav
t al, sk ilj edom eller på aqnat sätt
som jr förenligt med natione ll
p ra X IS.
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