Kungl. !,Iaj:ts proposition

the pro
' 4, 5, 6
iter than
1ke such
to make

rnational
ratifies
apply it
and pro
vith the
e Treaty
1ponding
::>f Peace.
fied this
after the
the date
:t comes
unicated
League
t. Such
e effect
m whioh
retariat .

111•

29

185.
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I.

Överslittning.

Förslag till kon\'ention angående införande av met-0cler för fastställande
av 1ninin1ilöner.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,
villren a . l;yr" 1 u för internn.tionella arbet byrån sammankallats till
Geneve och där arolats den · 0 maj 1928 till sitt elfte sammanträde
samt beslutit antaga vissa förslag angåen l metod r för fastställande
av minimilöne1·, vilken fräga utgjor le första punkt n på dagordningen
för sammanträdet,
i.i. eusom beslutit, att dessa förslag skola taga form av ett förslag till
internation 11 ko1:i;vention,
antager cleuua, den sextonde elogen i juni ih· ettu n niohnndrn, och tjngu
åtta, eft dölji:md förslag till konvention att ranific ras av internati nella. ar
betsorganisation ns m dlemma-r jämlikt bestiimmel rna i del XIll av för
dra<ret i Y rsaill s ch motsvarnnd dela-r a,· cl ÖYriga :fred. fördragen.

§ 1.
Varje medlem av internation 11.t arbet ·orgauisutionen, som ratificerar
denna konvention, föi·bfoder ·i� a.tt införa eller vidmakthålla metoder, som
möjliggöra, fastsiällande av min1mil"·nesatser för arb tare, nnställda i sådana
yrken all r delar av rken (och äi·slrilt i hemindustri Ila, . ·kan), vari icke
:finnas anordnillgar för lönernas effektiva reglering genom kollektivavtal eller
annodede ch där lönerna iiro e.·ception 11lt låga.
Vi l tilläm� nin en ,1,y denn:1 konvention kola !I.som »yrk n)) n.nses iör
ädlingsindustn ooh handel.
� 2.
""\ arj medl m, som nLtiti.cerar denna k01we11tion, äge1· frihet att, efter
samräd med arbetar- oh arbetagivarorgaui ationerna, där sådana finnas,
inom ifrågavarande yrke eller d l av yrke, be tiimma å vilka yrke� eller
delar av yrken o h särskilt å .-:ilka hemindustriella yrken elle1· delar a, sft
dam1, yrken d i § 1 riv eclcla metod rm1. för faststälfande :1.Y minimilön r
skola. tilliimpas,
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§ 3.
Var.i m cllem, som ro.tifi rttr denna konvention, äger frihet att bestämma
metoderna för fast tiill::mde av minimilöner ävensom sätten för deras till
liimpning.
Iakttagas bör dock:
1) att innan metoderna tilHimpas 5. visst yrke ell r vis del av yrke, s::i.mrud
skall liga rum med representant r för nderbörancl ru:bet giYt'l.r och 1nb tare, däxi inbegripna repres ntauter för deras res1 ektive orgrinisationer, där
sådana finna·, i.i.vensom med anrha _personer, som o- nom sitt yrke eller sina
-uppgifter iiro säJ:slrilt skickucle hiilfö1· och till vilka. 'behörig myndighet :finner
lämpligt hänvända sig;
. 2) att veclerbörancle arbetsgiviu- och arbetare skola deltaga i metodernas
tip-iimpning under den form och i :I. n utsträckning den nationella lagstift
nrugen kan bestti.mmn men i varje fall till lika antal och på lika villkor;
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3) a,tt de min�nilö11esatse1·, . om fastställts, _skola vara bindande fö_�· vecler
böi-and cu·betsg.tv;l.re _oc� �ubeta1·e, så. att de rnke s�ola kunna �-e dsattas av
dem are sig g nom miliv1duella avtal eller, med nnndre vederborancle myn
clighet i allmänhet ell l' för visst tillfälle lämnat tillstånd därtill, genom
kolleldh-uvtal
§ 4.
Varje medlem, · som ratificerar denntL konvention, skaJ.l genom anordnande
av ett system med tillsyn och påfölj ler vidtaga nödiga åtgkil'der till tryggande
dels att vederbörande arbetsgivare ch ,irbetare erhfilfa kännedom o m gällande
minimilönesatser och dels att de löner, . 0111 utb tnla , icke nud rstiga till
lä.mpli�a minimilönesatser.
VarJe arb tru: , för vilken m:inilllilöne atserna gälla och som uppburit lön,
1mderstign.nde clessa satser, skaJl varn. berättigad att, inom den tid, som kan
Vfil'a .fa. tställd i elen nationella, lagst.i.ftningen, genom rättegång eller på annan
laglig väg utkräva det honom tillkomma.ncl beloppet.
§ 5.
. arje medlem, . m ratificerar denna konvention, skall t rlig n clelgiva
internationella :u:bP.tsbyrån en allmän 1·el1ogörelse, innehållande förte kuing
[1, de y1·keu ellel.' delar av yi·ken, inom vilka metoder · för fastställande av
minimilönru: bragts i mtämpning, jämte upply. ningai: om sätten för metodernas
tillämpning och resu.ltaten dä,rav.
euna. redogörelse skall i�ven inneha.Ila
lw1·tfattade uppgiiter å det unD'efäl'liga antalet arbetare, . om 1.Lro unclel'·
kastade ifrågav0,rande reglering, de fast tällcla minimilönesatserna sa.m t de
iktiga. te ÖVl'iga lbtgii,l' 1 r ·om må hava vidtagits, beträffande minimilöner.
§ 6.
De officiella 1.·ati.fiku.tiouem,\. av denna konvention skola, i enlighet med
bestämmel ermt i lel
av ffachaget i VeTsailles och motsvarande delar
u-v de övrig[t freclsfördntgen, delgivas natiouerna: f"rbnnd · generalsekreterare
och a h onom inregi, ·trera. .
§ 7.
Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar, vilkas ratifika
tioner inregistrerats hos sekretariatet.
Den träder i kraft tolv månader från den dag, då ratifikationerna för två
medlemmar av internationella arbetsorganisationen inregistrerats av gene
ralsekreteraren.
Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv månader
från den dag, då dess ratifikation inregistrerats hos sekretariatet.
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§ 8.
Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella arbetsorga
nisationen imegistreTats hos sekreta.riatet, skall nationerna f'rbnnds gene
ralsekreterar lärom notificera. ,1.lla medlemmarna. av internationella arbets
�1·ga'!'.lisationen. Han skall li_k:�.ledes notifi.ce:i:a dem il regi. treringen. av r:1,ti 
fi}cationer, som en.are lelg.tVJts honom av a.nclra mecUemmar :w orgn,ntS:t 
honen.
§ 9.
Varje medlem, som ratifice1·at denna konvention, kan , sedan tio år förflu tit
från den tidpunkt, då k nventionen först ti-ä lde i Ju,aft, uppsäga dens am!l'_l:a
genom skrivels e, som lelgives nationemas förbunds generalsekreterare for

1 ) FI
sittnfog

I

Kungl. ,lfaj:ts proposition nr 185.

ör veder
:;ättas av
nde myn1, genom
)rdnande
ryggande
gällande
stiga tillmrit lön,
som kan
på annan
t delgiva
·teckning
lande av
todernas
nnehålla
:> undersamt de
imilöner.

het med
de delar
{reterare

1

ratifika-

1 för två
av genemånader

Jetsorga
ds gene
t arbetsav rati 
wganisa : förflutit
msam m a
erare för

31

inregistrering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett år efter det den
inregistrerats hos sekretariatet.
Varje medlem, som ratificerat denna konvention och som icke inom ett år
efter utgången av den i föregi\.eude stycke a,ngivna tiden av tio år begagnar den
i denna paragraf omförmäl<la rätt Il till uppsägning är bunden för en ny
period av fem år och kan dii.refter uppsäga konventionen vid utgången av
varje femårsperiod på de i denna paragraf angivna villkoren.
§ 10.
Internationella ru:bet byn ,n · styrels åliggel' att min t en gång val't tionde
år fö1·eläggo. generalkonferensen en redogörelse för de11na k nventions till
l ämpning och ta,o-a i övervägande, huruvida let finnes anledning a.tt pi kon
ferensens dago1-cYning ur ptaga f:i:ågau om konventionens 1·e, · . ion eller mo
difi.erau de.
§ 11.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga
vitsord.

Rekommendation, angående tillämpningen av m.etoder för fastställande
av minimilöner.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorgani
sation,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 30 maj 1928 till sitt elfte sammauträde
samt beslutit antaga vissa förslag angående metoder för fastställande
av minimilöner, vilken fråga utgjorde första punkten på dagordningen
för sammanträdet,
ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekommen dation,

antager denna, den sextonde dagen i juni år ettusen ui 1mucb:a och tjugu
åtta, efterföljande rekommendation att unclerstiillo.s internationella arb ts
organisationens medlemmar fö1· att ,w dem aga� i övervägande m cl hänsyn
till dess förverkligande genom nation 11 lagstiftning eller p{� annat sittt jäm
likt bestämmelserna i del XIII av förch-ag t i V rsailles o h motsvarancle
delar av de övriga fredsfördragen :

A.
Generalkonfe1·ensen av internationella arbetsorganisationen,
som antagit ett förslag till konvention angående införande av metoder
för fastställande av minimilöner
och som önskar kompl ttera konventionsförslaget genom att till ledning
för medlemmarna upp -fälla vissa 111lmännt1 grundsatser, vilka av erfarenhet
ch 1:åclancle 1m:1.xis att döma lämna de mest tillfredsställande resultaten,
hemställer till varj medlem av organisationen att beakta fö]jande grund
su.t. r och regler.
I.
1)
.
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att
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konventionen, skall vara i be
.
sittmng av de upplysningar, som erfordras för fattande av beslut om till-
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to l r för fastställande av minimilöner, bör i varje yrke eller
läm i nin('f
O av m
del av ·ke inom villi: t UJ'.b .t 1h'a1: eller arbetare anhålla om sådana me
tod rs tilliimpning och lämna u1 pl, ' ·ningar, som synas utvisa, att inga an_ finnas fö1· l önerna effektiva reglering och att lönerna äro excep
rd11ingo.r
i
tionell.t låg�t 1m 1 rsökru1g v rk ·tlillas rörande de i verkligheten utbetalade
lön ·ua och :le anordningru:, s ro kunna hava träffats för lönernas reglering.
,,) Utan att därigen ro intrång sker på den rätt, som konventionsförsla
get till rkällll.er ll1
mmarn att inom sina respektive länder fritt bestämma
cl , rrken eller cl far a,v yrken, å vilka de anse lämpligt att tillämpa metoder
föl' fast tä.llu.mle av minimilön r, bör särskild uppmärksamhet ägnas de yrken
eller delar av yrken, i vilka kvinnor Yanligen äro sysselsatta.

n

II.
1) Metoderna för fastställande av minimilöner böra, oberoende av sin form
(t. ex. yrkesnämnder för varje särskilt yrke, gemensamma nämnder för grup
per av yrken, domstolar för obligatorisk skiljedom) inbegripa en undersök
ning av förbå.llan lena i 1 t yrke 11 r den cl 1 av yrk , varom frå..ga. är, även
som amritcl med de vä ntligen och i första rnm.m -t intr ss ral- pai·terna,
d. v. s. arb tsgivare och a1·bet11re inom y1·ket - ller delen av yrke ; j vaij
fall bör cl ras mening inhämtas · alla frågor röraml minimilön r. :fas
ställande samt all skälig hänsyn tagas därtill.
2) a) För att förläna större auktoritet åt de lönesatser, som må fastställas,
vore det " I!- kv_ärt, att v d rböraud . ru:b �_tsgiv r och arbeta ·e g nom r� pre·
eutanter till lika antal ller m d lika, 1· ·tetal fulge g m n. fuut taga cln: kt
d l i öv rläggningarna och be luten inom organen för m foimilöners fasttfillande. I ·va,1.·je fall b"r, om dylik 1· pr s ntation medgive len ena
parten, den n.udrn, pa1·ten vara föl' trädd pi lika villkor. De organ, som
hava. att fo. ·tstälh lön 1·no., b "ra di:irjäm.te in11efattn. n eller fi m opnrti ·ka
p rsoner, ·,-ril.kas ·östel' m "jligg"ra tt positivt be lut i d- fall, då ai·betsn-iva.r0 h arbetllJ:repr sentanternas röster fördela sig lika.
De sa opartiska p r
souer böra såvitt m"jligt 1itse. i samför ·tånd el ler · ter n.mrå l ro d m·bets
gjvarna · och rn·befa.nHlS r t r sen tanter i de organ , o m hMa a t fa ·t tälh�
minimilöner.
b) För att arbetsgivamas och arbeta.mas 1·epres ntaut r skola c tnjutt� clera.
förtroende, vilkas intressen de företräda., öra vederböran l 1.nbetsgivarn och
arbetare, i den mån förhållandena det m edgiva, äga rätt a.tt deltaga i utse
endet av sina representanter, och i vaJ:je faJl bö ·a för :fint:Jiga ru:betsgiv:.11·
och arbetarorganisationer anmodas att a,1giva försl:t.g il m cU mmu,r av 01·gn
nen för minimilöners fastställande.
c)
n ll 1· d opartiska _i; rson ·, som 1w · · punkt a), böra utses
l lan l män 11 r kvinno ·, vilka äro kända för att besitta erforderliga förut
ii.ttuingar fö,: fnllgöra.ncl t av sin uppgift ch soin ick uti ifrågavarande
yi·ke ell - r c1 1 a y1-l- äga 11 got om heL<:!t inta· sse, till följd varav deras
opai'ti khet kull - kulllHl. sättas i fråga.
cl) D��1· st tt , tort ant:1.l hinnor äro anställda i ett yrke eller en del av
ett yrke, böra så långt möjligt kvinnor erhålla plats bland arbetarnas repre:
sentanter i organen för fastsfälland av minimilöner, varjämte bland de 1
punkt a) avsedda opttrti.·]m person 1·11a en eller flera böra vara kvinnor.
III.
_ _Yi cl be� tämmande a.- minimilönesatser böm Ol'ga11 . n f'r lönerna;� fa st·
stallande 1 varje fall beakta nödvändigheten a:v att tillförsäkra vederborand�
arbetare en tillbörlig levnadsstandard. För d tta ;in :lamål b ör h än syn 1
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för. ta rmum t tagai:; iU · Jön l' !:iOll befa,10,g ör likua.ud a,rb tl:' i y rkan,
tfar :u·b. tarna iiro tållf:redssfäl1 a.ncl - orga: nisel'ac1P ooh hn.va slutit ff ctifä
kofl l,kt,hra ·ktl, 1>l l r, m . Ma.1 1t jiimföre1s mat ,1·ia.l ej 6.u nes tillgåu O'lig , ti ll
a . n allmii.n na lön ni vå.n i. himlet t)Jl 1· u. ortPn i fråga.
t ör slu-ift r böra f u1nas om 1· d. io1l a cl.c-1 nY ved J:börandP n:ga.n fäst·
sLiiJlc.fa minimilön�. I-it l'll U du de n.rh -tru.·e. llPr arlwtsgirnn, HOm äro meil1 .mmn 1· ns· cl 'S a orga n , ntt1-ynko. ömilrn.n dii,rom .
IV.
l?ör :itt Y •rlcsamt .·} ·<lcln Pt.l<•rhöran d u.rbekires löner och siiJrnrställa
:il'b t gival'Ua mot risk i1 ox illojal konlmr1· 11s bfo·a. de anordningar, som
haYa till u.nda.mäl at·t bP.1' d:i trygghet mot :itt foll<'l' l etalas, som unc1ersti.ga
,fo fn. tstiillcb. nrin i.miliiuesatst'l'lla . imrnfaf;tu :
:1) :ln0t·rui i ngtt1· för att hftlln nl'lwtsgivurr. oc•.h arbetare nnclerrättade om
gii l laucfo l" nP�at.·er ;
h) orfici. 11 1-on'trflll 1 1 WnP ·, s 111 i yerkligli eten betalas ;
<·) Rb:n ff fö · ?i.sid s::ittnn rlr- as •ri'ill n n c1P lönesatser sa.mt :"i.tgärcler till fön'
hyggaucfo av sådant :ls· i l �:-itbnulf'.
1 ) 1 .. 1' u,tt n,rbetarna. som srnmt lik(; ha,·:.1 m in ire m öjlighet ii.11 i.trlJet:'l
givn.11 llu. at.t sjiil vn !51 affn, sig kförne lom m :I. besl nt, �om fa ta.· aY orgu.D e 11
l'ij 1· Jönetna,<; fastsfä I Jn.ncle, mu. liall:i,s tmd •rriittn.de < m d , miuim ilönesatser
som til l I Oltlmu. clcm , skoln :n-hetsgival'lHL k11 im:.t för t lfäta . :1tt pl liitt till
gäo lig:i I Ja:t. 1· i d l olml •r, cliir nrbetnrnn �i t l'\:'ss- 1 ·att.1 , eller b tr:i.ff:1nde
hem irldustri- l la. arbetar j <.le lolrnler, 1:.i.r u,:botet utlii.
. r1llla.S e1l >r iu so · 1 fö1.·1 1 igt :.w liimn g 11 r diir .lönerna 11tl 1Pt:i h. , an.·);'\ ful lsi;i�u licra, upp lys11j11gar
um giilla:ucl löu · sat er.
2) Ett tilh-iickligt a.nta l i.n . ·pektör 1· ,·I olu, an. fällas med bef ge11he-t · l ik1111n 1 . deru, s m föres! .- föl' yrke iuspel böl' l' i 11 n iW g nernJl 01.rferen eu
t. t L 923 :rntao-11:1 t,i.komm - utlatio11 'll :1ngåc1 ncle dC> r�llmitnna. gt1m farna för
au 1·cl11:i.udet aY imipektiou5;sy.·t 11l ; t1 ssa inspekt'irer böra. företagn nml r
siilmiug:n- bln nd val ) ·bötM1do a rbetsgiv:1.n och a:thet.11.· 'l'Öl' 1ttt 11trfa1a, hnru
viua de ntbetn,lade lfö erna öv rensstfönm:i med gi:ilhnde löue. i'l.ts -1·, och för
a!.t v utnellt , · clt< . a de ;1.t<Yiir<ler, son k1rnw� vam er ,..-o.de i frt l l av fisido
sii U.n.ud a\' de r:1. ·t. tii1l la lön sabsema.
För att slittn, inspokt"rm·rn1. i sti'\.ntl .�LL pfi, bä sta i-iitt fullgöm ,; iua ti 1j g
ga.uu.fm, skola n.rlJ t.'9 �ivu:i:ua, Jrnmm förr liHa.· a,tt föra 1:ullständiga och uog
gr:rn ua ant�ck11hio-a1· 01·er de it d m betalade lönernit ,, n,1-·. b träffan le hem
indnstl'iella. u.rb ture, en fört· ckuiug ,L tl sa, m e1l n.univancle av de.ras bostad
och j\.tt fö · , clem m d Wm l ,öoke · ellel' liknu.ntle b.0,1 rUingu.1· iuu(,! hu.llande
npplysni ngar, som möjlig�önt lp n troll, hnrmicln. de utb taln. de löJ1 rnn öv 1·
Hl$. täl1'.lnl'I me(l g�i.lliLnde JÖUeSat · 1',
3) I :I fall, dti, a1:betuT1 ,L i ;] e allm�iJ1t :.iga. ooöjligl1et ll, tt pe1-. ouligen
geuom 1·ättegäno- eller på annan laglig -viig göra gillande :i n riitt a.tt utfå
det l "u belopp, som tillkom mer dem enligt g:ilhmc1 roiniroilönosatser, böra
amhu. /ttgiitde1· vicltagiw, som kunna :m ,,,es tignade att förebJ ggii iRi.d . iittande
av l önPsnti-el'na.
B.
. t l e n 1·a,U 011fel' .nst>n av internationella arbetsorganisatioueu an er . ig böra
f:ista rnp;eriuga ·nns uppmärksamhet på den i art. 427 av fredsförclrnget fa. ·t
s l a.g n:L I ·i.11 i t en m lika lön för arbete :i. y sa.m ma värcl utan hiiusyn t.ilJ
a1·l tut· llR kön.
0

Bihany till riksdagens p1·otokol/ 1929.

1 sam /. J[j{j haft. (Nr 185.)
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