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Kungl. Jllaj:ts lJl'oposition nr 32.
Förslag till konvention angående reglering av arbetstiden för affärs
och kontorsanställda.

Generalko11ferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats elen 10 juni ] 930 till sitt fjortonde samman
träde,
samt beslutit antaga -vissa för lag angående reglering av arbetstiden
för affärs- och kontorsanställda, en fråga, vilken innefattas i den andra
punkten pd. dacro1·d.ningen för sammanträdet,
ävensom beil11.tit, att dessa förslag skola taga form av ett förslag till
internationell k nvention,
au�er denna den tjuguåttonde dagen i juni år ett11sen11iohuncl.ra och tr ttio
fteiföljande för.-lag till konvention att ratificeras av intemationella arbets
organisationens medlemmar jämlikt bestämmelserna i del XIIl av förchaget
i Versailles och motsval'aucle delar av de övxiga fredsförd1·agen.
§ 1.
) Denna konventi n äger tillämpning å personalen i följande företag,
va.re sig de ä.ro offentliga. eller enskilda:
a) handelsföretag1 diirunder inbegripna post-, telegmf- ooh telefonväsen
samt de gi·euar av tLncha föret0.$, vilka avse handelsverksamhetj
1) föi-etag och förvaltningar, mom vilka personalen huvudsakligen syssel
si.i:ttes med lwntorsarbete j
c) företag av 1>å en gäng handels- och industriell karaktär, såvida de icke
äro att anse så.som industriella företag.
I varje land skall vederbörande myndighet fast ·tälla. gränsen mella.n han
delsföretag och företa�, i vilka personalen huvudsakligen sysselsä·ttes med
konto1·sarbete, ä ena sidan, samt industriella företa" och j rdbruksföretag,
å a.ndra. sidan.
2) Konventionen äger icke tillämpning å personalen i följande företag:
a) företag för behandling eller vårcl av sjuka, svaga, nödlidande eller
sinnessjuka;
..
1 ) hotell, restaura.nger, pensionat, klubbar, kafeer och andra företag, dar
förtäring tillhandahålles;
o) t atra:r och förlustelsestöJ.len.
. D ek skall �onventiouen äga ti�ämpnin� å pers?nalen i sådana a,:��el
nmgar av de 1 a), b) ooh c) uppräknade foretag, vilka, om_ de v�!·e SJa�v
stän�a, skulle inbegripa bln.ncl cle företag, l1 vilka konvent10nen ager till·
lämpnmg.
.
...
3) ederböran ie m ncli.ghet i varje land äger från konventionens tillainp·
uiug undantaga.:
. . .. .
el·
n,) företag, 1 villm . ndast medlemmar av arbetsgivarens familJ aro syss
satta;
om
b) offentliga förvultninga.1.·, diir den anställda personalen fungerar sas
organ för stat makten;
..
c) 1 ers 11 r i ledande ställning eller som bekläda fört roendepos tei 't·au för
cl) resancl0 ooh rerresentanter, i den mån de utföra sitt arbete 11
företaget.
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nalen står till arbetsgivarens förfogande; i densamma inbegripas eJ raster,
under vilka personalen icke står till arbetsgivarens förfogande.

§ 3.
Arbetstiden för den personal, å vilken denna konvention äger tillämp
ning, må icke överstiga 48 timmar i veckan eller åtta timmar om clageu,
med förbehåll dock för de undantag, varom stadgas i det följande.
§ 4.
Den i § 3 angivna veckoarbetstiden kan fördelas så, att elen dagliga ar
betstiden icke överstiger tio timmar.
§ 5.
1) I fall av nllmänt inställande av arbetet på grund av a) högtider av
lokal natur eller b) olyckshändelser eller fall av forc maj ur (olyckshändel
ser, som drabba clriftsim·ättningarna, avbrott i tillförseln ::i.v haft, ljus, värme
eller vatten, händelser, som förorsaka allvarliga mate1·iella skador å anlägg
ningar) må, för återtagande av de förl racle arb tstimmarna, den dagliga
arbetstiden utsträckas på följande villkor:
a) återtagande av förlorad arbetstid må icke medgivas för mer än 30 dagar
om :lret och skall äga rum inom skäHg tid;
b) ökningen av den dagliga arbetstiden må icke överstiga en timme;
c) den dagliga arbetstiden må icke överstiga tio timmar.
2) Vederbörande myndighet skall underrättas om arten av, orsaken till
och tidpunkten för det allmänna inställandet av arbetet ävensom om antalet
förlorade arbetstimmar och de tillfälliga ändringarna i arbetstidsplanen.
§ 6.
I undantagsfall, då de förhållanden, under vilka arbetet måste utföras,
gör det omöjligt att tillämpa bestämmelserna i �§ 3 och 4, må genom för
fattningar, utfärdade av offentlig myndighet, medgivas en ffö·delning av ar
betstiden över en längre tid1-ymd ��n en vecka; dock må den gen msnittligit
arbetstiden, beräknad med hänsyn till clet avsedda antalet veckor, icke över
stiga 48 timmar i veckan eller arbetstiden under någon dag öv rstigt� tio
timmar.
§ 7.
Av offentlig myndighet utfärdade författningar skola angiva:
1} de ständiga undantag, om kunna beviljas beträffande
a) vissa kategorier av pe1·soner, vilkas ru:bete är intermittent till själva
iu natur, såsom portvakter och pe1·sonal för övervakande eller underhåll
av lokale1· och lager;
. b) ktitegorier av personer, som äro direkt sysselsatta med sådana förbe
reclande eller avslutande arbeten vilka nödvändigtvis måste utföras utom
den för fö�·etagets övriga pei·sonal' fastställda arbetstiden;
c) butiker och o.ndi·a företag, där arbetets beskaffenhet, befolknmgens
�torlek eller antalet sysselsatta personer gör det omöjligt att tillämpa den
1 � 3 och 4 fastställda arbetstiden.
-�) de tillfälliga undantag, som Jmnna beviljas i följande fall:
a) dä olyckshändelse inträffo.t eller hotar att inträffa samt i fall av force
t.najem·e eller du. bnldsko.nde arbete behöver utföras i avseende å maskiner
·0lle
� redskal', dock blott i den mån så är nödvändigt för att undvika al-l
varlig l'Ubbnmg av företagets normala. drift;
. b) till förebyggande av att förstöi·bara ämnen gå förlorade eller till und
viku.ncle av t1,tt ai·betets tekniska 1·esuJtat äventyras;
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c) för a.tt möjliggöra utförande av sär kilda arbeten, så.som upprättande
av invent..'ll'ieförteclming och balansrilming, ultimoregle1iugaa:, uppgörande
och avslutaucle av konton ;
d) för att möjliggöra för företagen att möta osedvanlig ökning av arbetet,
förorsakad :w särskilda omständigheter, för sävitt icke arbetsgivaren i van
liga fall knn vfö1tns tilJBripa andrn, ätgärdel'.
3) Ttom vad beträffar mom. 2) a) skola cle enligt denna paragi·t1,f utfä1·
dade författningm·na angiva den förlängniu$ av arbetstiden, som må. kunna
meclgivas för dag samt, vad beträffa1: tillfälh�a undantag, föl' år.
4) Lönen föl' övertid, som medgives enligt mom. 2) b), c) och d), skall
utgå med minst 2ö % tillägg till den normala lönen.

§ 8.
De i §§ 6 och 7 åsyftade författningarna skola utarbetas efter samråd
med vederbör1U1de arbetar- och arbetsgivarorganisationer samt med särski ld
hänsyn tagen till de kollektivavtal, som kunna vara gällande mellan dessa
organisationer.
§ 9.
Bestämmelserna i denna konvention må i varje land av dess regering
försättas ur kraft i händelse av krig eller annan händelse, som medför fara
för landets säkerhet.
§ 10.
Ingen bestiimm.e lse i denna konvention skall verka rubbning av sedvänja
eller övereuskomm -lse, enligt vilken arbetstiden är kortare eller lönen högre
än som föreslo'ives i denna konvention.
Varj · begränsning, som åläages genom denna konvention, skall gälla utöver
o b icke rubba de begränsningar, som kunna ha å lagts genom lag, förordning
eller annan författning, vilken fastställe1· kortare arbetstid eller högre lön
än som föl'eskl'ives j denna konvention.

§ 11.
För e n effektiv tillämpning av bestämmelserna i denna konvention :
1) skola lämpliga åtgärder vidtagas för att trygga en tillfredsställande
inspektion ;
2) skall varje arbetsgivare:
��) genom anslag på väl ynlig plat · i arbetslokalen ellei· på annat lämp
ligt ställe eller ock p· annat av vederbörande myndighet godkänt sätt bekant
göra tidernn. för arbetets början och slut eller, där skiftarbete förekommer,
tidernOi för vn.rje skilts början och slut ;
.
b) på. samma sätt bekantgöra de åt personalen beviljade rastern a, vilka
enligt § 2 ick inräknas i aroetstiden ;
c) på ätt av v derbörande myndighet föreskrives föra anteckning över _ _all a
förliingningar av arbetstiden, om :igt rum enligt § 7 mom. 2), ävensom over
beloppet av den .häl'ffö· e1·lagda betalningen.
3) Som lagöverträdelse skall anses att sysselsätta någon utöver den ar1?_
tid, som fastställts enligt mom. 2) a), eller under de tider, som faststa1 s
e nligt mom. 2) b).
§ 12.
.. .
Varje medlem, som ratificerar denna konvention, skall vidtaga _ n_? diga_ åt·
gärder i form av straffpåföljder till tryggande av konvention ens tillampumg.
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av de övriga fredsfördragen, delgivas nationernas förbunds generalsekreterare
och av honom inregistreras.
§ 14.
Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av inter
nationella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer inregistrerats hos sekre
tariatet.
Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifikationer
blivit inregistrerade av generalsekreteraren.
Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv månader
från den dag, då dess ratifikation inregistrerats.
§ 15.
Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella arbets
organisationen inr�.strera,ts 1:1,os s lu-etariatet, ska.il 11ation e_l'llaS fö�bunds
generalsekreterare dåJ:om
notlncei-a alla medlemman:ia av mternationella
arbetsorganisatioll.en. Han skall lilcaJ.ecles notificera dem imegistreringen
av ratifikationer, som senate delgivit honom a.v andta. medlemmar av orga
nisationen.
§ 16.
Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år för
flutit frän elen tidpunkt, då. konventionen fö1·st trädde i kraft, uppsäga den
samma $Gnom s.ln'i,•else, som delgives na:tionernas förbunds &'enei·alseln·ete
rare för nn·egistrering. U ppsiigningen tl'äder icke· i lnaft fö1Tån ett Ö,1· efter
det den inregistrerats hos selo-etariatet.
Varje medlem, som ratificerat denna konvention och icke inom ett år
efter ut�ången av len i föregående stycke nämnda tioå.rsperioden gör bruk
av den 1 denna panigraf stadga] uppsägningsrä.tten, skall vara bu.n.den för
en ny }Jeriod av fem å.r och kOJ.J. dfu·efter, med iakttagande av de i denna para
graf föreskrivn.i villkoren, uppsäga kon-vent..ionen vid utgången av vai·je fem
årsperiod.
§ 17 .
Vid utgången av varje tidrymd av tio är, räknat från denna konventions
ikraftträdande, skall internationella arbetsbyråns styi·else förelägga general
konferensen en redogörelse för tillämpningen av denna konvention och taga
under övervägande, huruvida det finnes anledning att uppföra frågan om
dess revision helt eller delvis på konferensens dag ordning.

§ 18.
I fall konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärande xevis10n
helt eller delvis av föt·eva.rande konvention, skall en medl�m ratifikation
av den .nya konventionen, för såvitt denna trätt i kraft, medföra uppsägning
av förevarande konvention oberoende av vad i § 16 hä.x ova11 stadgas om
tidsfrist.
Från den dag, då den nya konventionen träder i kraft skall före-varan de
konvention icke längre 1."'ll.ll na ratificeras av medl· mm:.1.ma.
Förevarande konvention skall likväl förbliva giillande till form och inne
håll för de medlemmar, som ratificerat densal'.llllla och icke ratificera, :len
nya konventionen.
§ 19.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga
vitsord .
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Rekommendation angående reglering av arbetstiden i hotell,
restauranger och liknande fö1•etag.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorgani
sation,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 10 juni 1 930 till sitt fjortonde samman
träde,
samt beslutit aintuga vi. su. förslag angående :reglel.'ing av arbetstiden
i hotell, restam·ange:r ocJ Jilrnande företag, en fråga,, vilken innefattas i
den and,:a punkt n pA. dagordningen för samm!illträclet
ävensom beslutit, att des a förslag skola tnga f l'lll av en rekommendation,
antager denna, den tjuguåttonde dagen i juni år ettusenniohundra och trettio
efterföljande rekommendation att underställas internationella arbetsorganisn
tionens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med hänsyn till dess
förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jämlikt be
stämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande delar av
de övriga fredsfördragen.
Konferensen,
som antagit ett förslag till konvention angående reglering nv arbetstiden
för affärs- och kontorsanställda
och som önskar framdeles utsträcka tillämpningen av reglerna i nämnda
förslag till så mu.nga, slag a-v företag som möjligt, däribland hotell, restau
ranger och liknande fö1· tag,
hemställer :
1 ) att d medlemmar, vilka sakna lagstadgad reglerin(Y av arbetstiden för
personalen i hotell, restaru·anger, pensionat, klubbar, k;leer och andra före
tag, som uteslutande eller huvudsakligen ha till uppgift att tillhandahälfa
sina. kunder bostad eller mat och ID'yclr, måtte företaga en ärslcild und �l'
sökning l'Öl'ande de törhlllanclen, som 1·åda inom nämnda företag, val'\11 l
häns yn bör tagas till reglerna i förut om-förmälda konventionsfö1: lag;
2) att de medlemmar vilkc.i recfan äga lu.gstadgad l'Elgl ring av arbetstiden
föl' t,)ersonalen uti ifrågavarande föi-etag, måtte företaga en särskild under
söknmg rörande tilläm pningen av denna, 1· glering, arvid hänsyn bör tagas
till regl rna i nämnda kon-ventionsförsl ag ;
3) att i båda. fallen medlemmarna mätte iuom en tid av fyra år, �-äknn.t
från antagandet ttv denna, rekommendation, och enligt en av internati?,1 _Urt
arbetsbyråns styrelse godkänd enhetlig plan meddela n.rbetsbyrftn utforhf$t1
upplysningar rörande 1· sultatet av sina undersökningai· i syfte a;tt b recttt
arbetsby1·ån tillfälle att utiu·beta en ärslcilcl rapport, på grundval av villcen _ rmw
. kulle kunna övel'Väga läm pligheten av att, för antagande av ett kon ven ti �?-s
förslag i ä.mnet, pä d agordning n för ett k ramande konferenssa,n mantr.��l.t.
uppföra f-rägan om al'betstideu föl' pe1· onal, anstiilld nti ifrågavaran le forn·
tag.
Rekommendation angående reglering av arbetstiden vid teatrar och
anclra förlusielseställen.
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samt beslutit antaga vissa förslag tU1gäeJlcle reglering av arbetstiden
vid teatrar och andra förlustelsestfillen, n fråga., vilken innefattas i den
andra punkten på dagordningen fö1· aDllllantriidet,
ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekommen·dation,
antager denna, elen tjuguåttoncle dagen i j uni år ettusenniohundra och tretti o
efterföljande rekommendation att under tä.l la · internationella arbetsorganisa
tionens medlemmar för att av dem ta.gas i överviigancle med hän ·yn till dess
förverkli<Yande genom nationell lagstiftning eller pä annat sätt Jämlikt be
stämmelserllt\ i del XIII av fördraget i Versailles och motsvm:nn de d lar av
de ö-vriga. fred. fördragen.
Konferensen,
som antagit ett förslag till konvention angående reglering av arbetstiden
för affärs- och kontorsanställcla
och som önskar framdeles utsträcka tillämpningen av reglerna i nämnda
förslag till så många slag av företag som möjligt, däribland teatrar och andra
nöjesföretag,
hemställer :
1) att de medlemmar, vilka sakna lagstadgad reglering av arbetstiden föl'
personalen vid teat1·ar, variet 'er, biog1:afer och au dra förlustelseställen, vare
sig inom- elle1· utomhu. , måtte företaga. en särskild undersökning rörande
de förbålland n, . om råda inom nämnda företag, varvid hänsyn bör tagas
till reglerna i förnt om.förmälda kouventionsförsla.g;
2) att <le medlemmn.r, vilka reda11 äga lagstadgad reglering av arbetstiden
fö1· personalen uti ifl:i,gava.rancle företag, måtte företaga en särskild under
sökning rörand tillämpningen av denna reglering, varvid hänsyn bör tagas
till reglerna i niimnda konv ntionsför, lag;
3) att i båda fall n medlemmama mi\.tte inom en ti<l av fyra ål·, räknat
frän antagan, det av cl nna. rekommendation, ooh enligt en av inte:rna.tionella
arbet. byrä.us styrelse godl,änd enhetlig plan meddela arbet byl'ån utförliga
upplysningar rörande resultaitet av ·siu11 undersökningaa: i syfte att bereda
a.1·betsbyrå.n tillfälle ,ttt ·utarbeta, en ärskild rapport, på grundval av vilken man
kulle kunna överväga lämpligheten av att, för antagande av ett konventions
.förslag i ämnet, på dagorclniogen för ett kommande konferenssammanträde
uppföra ttå an om arbetsti len för personal, anställd uti ifrågavarande före
tag.
Rekommendation angående reglering av arbetstiden i företag för be
handling eller vårcl av sjuka, svaga, nödlidande eller sinnessjuka.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 10 juni 1930 till sitt fjortonde samman
träde,
samt beslutit antaga vis �L fö1· lag angående reglering av arbetstiden.
i företag för behu,ndling eller vård av sjuka, svaga, nödlidande eller
sinnesl'ubbade, en fråga, vilken innefattas i den andra punkten på dag01·duingen för sammant'l:ädet,
�i,vensom beslutit, att dessa föTslag skola taga form av en rekommendaijon,
antager denna, den tjutroitttonde dagen i juni år ettusenniohundra och trettio
efterfölj ande rekommendation att underställas internationella arbetsorganisaBih ang till 1'iksdagens protokoll 1931. 1 saml. 27 häft. (Nr .:12.)
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tionens medlemmru: för att u.v dem tagas i övervägande med hänsyn till dess
förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jämlikt be
stämmelserna i del
av fÖl'draget i Versailles och motsvarande delar av
de övriga fredsfördragen .
Konferens n,
som antiigit ett förslag tiJl konvention angående reglering av arbetsti den
för affär;- och kontor anställda
oh som ön kar ntsträclca en dylik reglering till så många slag av företag
som möjligt, däribland Iöi-etag för b handling eller vård av sjuka, svaga, nöd
lidande ellex sinnes, juka
hemställer:
1) ��tt 1 medlemmar, vilka ännu sakna lagstadgad reglering av arbets
ti :len för personalen i företag för beha.uclling eller värd av sjuka, sva,ga, nöd
lidande . eller sinnessjuka mätte företaga en slirskilcl undersökning rörande
le förhållanden, som rå 1a inom nämnda företag, varvid hän. yn bör tagas till
i-eglerna i förut omfönnälda konventionsföTSla.g;
2) att de medlemma.x, vilka 1·edan äga lagstadgad reglering av arbetstiden
för l?e1·sonale1J uti ifråga arande företag, måtte föl"etaaa en särskild unuer
sökning 1·öi-ande tillämpningen av denna reglering, varvid hän.syn bör tagas
till reglema i nämnda konvention fö1· lag;
3) att · båda fu!Ien medlemmarna måtte iD.om en tid av fyra år, räknat
å:ån antaga.ndet av denna rekomJnendation, och enligt en n.v internu.tionella
arbetsbyr/ins styrelse godkänd nhetlig pln,n meddela arbets rån ut-förliga
upplysningar 1·örande · resultatet a,,r sina uncle1·sölrningai· i lli
s te 11tt bereda
arbetsbyi·ån tillfälle att utaa:beta en :-i.rskild rapport, p gruudv ' av vilken man
skulle kunna. ö ervägii liimpligheten fiv att, för antagand av ett konventions·
föi:. lag i ämnet på. dagordningen för ett kommande konferenssammantriide
uppföra frågan om arbetstiden för personal, anställd uti ifrågavarand före
t· O',
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