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ÖVei·siittninu. 

Förslag till konvention angående avgiftskrävande 
arbetsförmedlings byråer. 

13 

Bilaga. 

Generalkonferensen av nationemas förbunds internationella arbetsorgani
sation, 

villren av styl'elsen för internationella. arbetsbyrån sammankallats till 
Geneve och diil: samlats den 8 juni 1933 till sitt sjuttonde sammanträde 

samt beslutit antaga vissa förslag (mgäencle avgiftskrävancle arbets
förmedlingsbyråer, vilken fråga utgör fö1'. ta punkten på dagor�lningen för 
. a.mmanträdet, 

ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga formen av ett förslag 
till internationell konvention, 

antager den11a, den tjugonionde d� n i  juni ål· ettusen niohundra och trettio
ti·e efterföljande förslag till konvention att i-ati:fioeras av internationella arbets-
01·ganisationens medlemmar jämlikt bestämmelserna i del XIII av fördraget 
i Ve1·sa.illes och motsvUJ:ande clelm: av de övriga fredsfördragen. 

Ar#kel 1. 
1. I denna konvention avser uttrycket »avgittskrävande arbetsförmedlings

byrä�: 
a) arbetsförmedling byråer med vinstsyfte, cl v. s. vm)e person, samman

slu,tniug, institution, byi·å; eller anuan organisation, v1Tuen tjänar såsom 
mellanhand för anskaffande av anställning åt ai·beta1·e eller av arbetare åt 
arbetsgivar. ch gör detta i syfte att dfrekt eller indirekt från någondera 
erhälla ekonomisk eller anmm materiell förclet denna definition ELvser ej 
tidningar eller andra publikationer, för såvitt de ej uteslutande eller huvud
sakligen ha till syfte att vara förmedlal'e mellan a1·b tsgivru:e och ai·betare; 

b) arbetsförmedlingsbyråer utan vinstsyfte, d. v. s. arbetsförmecUings01·gan, 
UJ?prättade av sammanslutningar, institution r, byi·äe1· eller andra organisationer, 
vilka, utan att eftersträva materiell fördel, för förmedlingen av arbetsgivnren 
eller a1·betareu uppbära int1:ädesavgift, periodiskt bichag eller annan e1·sättning. 

2. Denna konvention äger icke tillämpning ä ai·betsfö1-meclling för sjömän. 

Artikel 2. 
1. Avgiftslu-ä.vande ai·betsförmedlingsbyråer med vinstsyfte, vilka avses i 

moment 1 a) av föregående artikel, skola vara avskaffade inom en tid av tre år, 
1·iiknat fr, n denna konventions iln·aftträdande för medlemmen ifråga. 

2. Under den tid, som föregår detta avskaffande, 
a) må nya avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer med vinstsyfte icke 

u.pprättas; 
b) skola avgift krävnJJde axlJetsförmedlingsbyråer med vinstsyfte stå under 

uppsikt av vederbörande m 11.dighet och endast äga uppbära avgifter och 
ersättning för kostnader enligt en av nämnda myndighet godkänd taxa. 

Artikel 3. 
1. -Avvikelser från bestämmelserna i artikel 2 moment 1 av denna konven

ti�n må undantagsvis medgivas av vederbörande myndighet men enda,':!t efter 
horande av de arbetsgivar- och arbet111·organisationer1 som frägan kan angå. 
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2. 1 vvikelser, medgivna enligt clenna artikel, ml endast avse byr· ,er, viTha 
föi-medla arbete åt sådana lmtegoder av 11Ybetn.re, som lil'O noggrant angivna 
i den nationella lagstiftningen och tilU1öra yrken, där arbetsförmedlingen 
äger xum under särskilda förhullanclen av natiu att göra avvikelsen ber1ittigad. 

3. Upprättande av nya avgiftskrävande arbetsffamedling. byråer må. ej 
med stöd av denna. a,rtilcel tillåtas eftex utgången av den i artikel 2 stadgade 
tiden av fa·e &:. 

4. Avgiftskrävande arbetsförmecllingsbyrå, för vilken avvikelse medgivits 
enlirt denna artikel, 

a skall stå un ler uppsikt a.v vederbörande myndighet; 
b skall innehava ett för år meddelat tillst. nd, som må förnyas efter veder

börande myndighets gott:finnaucle u.nder en ti lrymd ej öve1·stigancle tio år; 
o) m:t en<last u.ppbfu:a avgifter och ersättning för kostnader enligt en av 

vederböran le myndighet godkän :I. taxa ; 
d) m· icke skaffa anställning 11.t ai·betare utomlands eller därifrån. rekry

taro. n.rbetar , med ;mindre dess tillstånd berättigar diirtill och -verksamheten 
hed.rives enligt en mellan länderna ifråga trä:ffacl överenskommelse. 

Artikel 4. 

Avg.iftsla:i�vandearbetsförmedlingsbyråer utan vinstsyfte, vilka avses i artikel 
1 moment 1 b), 

a) skola inuehavn. tillstånd ::w vederbörande myndighet och stå under upp 
sikt av densn.mma ; 

b) må icke uppbiirn. ersättning överstigande taxft, som kall fastställas 
av vederbörande myndighet med noggrn,nn hänsyn tagen till havda kostnader ; 

c) må icke skaffa a,nsti:i.lluing 11.t arbekw:e utomla.nds eller diirihån rekrytera 
ai·beto.re, med .mindre de erhållit til l  tå-nd a:· ·till av vederbörancle myndighet 
och verksamheten bedrives med tilfämpning av en mellan liindema ifl'ågft 
träffad överenskommelse. 

Artikel 5. 

Avgi[tshävande arbetsförmedlingsbyråer, vilka avses i artikel 1 av denna 
konvention, ävensom va,rje person, sammanslutning, institution, b;r1·å. eller 
annan enskild organisation, som regelmässigt ut"var arbetsförmecllingsverk
sa.mhet, iiro skvkliga att, i:iven om de foke uppbära nägon er ättning, göra 
anmälan därom hos veclerbörn.nde myndighet med angivande, huruvida arbets
förmeilliugen lämnas kostnadsfritt eller mot gottgörelse. 

Artikel 6. 

Den nationella mgi,diltningen skall för va.1:je fall av överträdelse av :före
gående arti1 lar elle · av bestii.mmelser, avsoclda att bringa dem till verkställighet, 
stadga lämplig straffpMöljd, i fall av behov innefattande indragning av till.
stånd eller medgi,;•ande, som a�ses i cleuna  konvention. 

Artikel 7. 

De i artikel 408 av V el·saillesfördraget och motsvarande artiklar av de övr�ga 
fredsfö1·clrngeu fö1·eskri'Vlla årliga rapporterna skola meddela alla erforderliga 
upplysningar om avvikelser, som medgivits enligt artikel 3. 

Artikel 8. 

De officiella ratifikationerna a.v denna konvention skola, i enlighet :ro.ed 
bestiimm lsermt i del X II av fördraget i Versailles och motsvarande delar 
av de övriga fredsfördragen, delgivas nationernas förbunds generalsekreterare 
och av honom registreras. 
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Artikel 9 .  

Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av internatio
nella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats hos sekretariatet. 

Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifikationer 
blivit registrerade av generalsekreteraren. 

Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv månader 
från den dag, då dess ratifikation registrerats. 

Artikel 10. 

Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella arbets
organisationen registrerats hos sekretarin.tet, 1,kall nationernas förbunds 
generalsekreterare därom notificera alla mecllemmarna. .av internationella 
arbetsorganisationen. Han skall likaledes notificera dem registi-el'ingen av 
ratifikationer, som senare delgivits honom av auch-a medlemmar av organisa
tionen. 

Artikel 11. 

"Varje medlem, som :ru.tificemt denna konvention, kan, sedan tio år för
flutit från den tidpunkt, cl.'.!. konventionen först trädde i ln-aft, uppsäga den
samma ge11om sln-ivelse, som delgives nationernas förbunds general: ebeterare 
för registrering. Uppsäan:iJ 

.. 
1gen t1·äder icke i kraft förrän itt ft.r efter det den. 

registrerats hos seln·etariatet. 
Varje medlem, som :,;atificerat lenna konvention och icke inom ett år 

efter nt$tmgen av den i föregående st_ycke nämnda tioårsperioden g··r bruk 
av den 1 denna ru:tikel stadga le up1 ägoings1·ä.tten, skall vara bunden för en 
ny period av tio å.r och kan därefter, med iakttaga.nde av de i denna artikel 
föx�skrivna villkomn, uppsäga konventionen vid utgången av v.u·,i tioårs
period. 

Artikel 12. 

Vid utgången av varje tidrymd av tio år, räknat från denna konventions 
ikraftträdande, skall internationella arbetsbyrtms styrelse förelägga general
konferensen en redogörelse föl' tillämpningen av denna konvention och taga 
under övervägande, huruvida det finnes anledning att uppföra frågan om 
dess revision helt eller delvis på konferensens lagorclnincr . 

Artilcel 13. 

I fall konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärande revision 
helt eller delvis av förevarande konvention, och den nya konventionen icke 
föreskriver annat, 

a) skall en medlems ratifikation av den nya, reviderade konventionen, för 
såvitt denna trätt i kraft, medföra omedelbar uppsägning av förevarande kon
vention, oberoende av vad i artikel 11 här ovan stadgas ; 

b) skall från den dag, då den nya, 1·eviderade konventionen träder i kraft, 
förevarande konvention icke längre kunna rati:6.cexas av medlemmarna. 

}förevarande konvention skall likväl ffö-blivit gällande till form och inne
håll för de medlemmar, som rati:ficexat densamma och icke ratificera den 
nya, reviderade konventionen. 

Artikel 14. 

De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga 
vitsord. 
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Ilekommenclation angf1ende aygiftskrli1'ande arbetsförmedling·sbyråcr. 
Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga

nisation, 
vilken a:v styrelsen föi- internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Geneve och clär samlats den 8 juni 1933 till sitt sjuttonde sammant�·äde 
a,mt beslutit antaga. vissa förslag angäende 1.wgiftsln·ävande 11rbets

fönnedlingsbyl'åer, ville n frOga utgör föi-sta pUllkten på. dagordningen för 
amman trädet, 

äYensom beslutit, att dessa förslag skola taga formen av en rekom-
mendation, 

anta($er denna, den tjugonionde dagen 1 juni år ettusen niohundra 
trettiotr eft rföljande rekommendation att underställas internationella ar
betsorgarusationens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med 
hiinsyu till dess förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat 
�ätt jämlikt bestämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles och mot
svarande debr av de övriga fredsfördragen. 

:Konferensen, 
som an-tagit ett för lag till konvention angående avgiftskrävancle arbets

förmedlingsby1·åe1-, aY ett abt komplettera bestämmelserna i konventionen 
och rekommendationen ftngående arbetslöshet, vilka antagits av konferensen 
a des. första sa.mmantrii le ; 

som anser det vara önskvärt att genomföra det fullständiga avskaffandet 
av avgiftskrävand.e arbetsförmedlingsbyråer med vinstsyfte inom kortast möj -
liga tid ; 

. om anser, att avskaffandet av ietta. slag av arbetsförmedlingsbyråer för 
vissa lag av yrk 11 skulle kunna medföra. en del svårigheter i länder, där 
kostnadsfri offentlig ai:betsföl'medling icke vore i stånd att fullständigt ersätta, 
den avskaffade arbetsförmedlingen ; 

som anse1·, att andra faktorer än förmedlingsavgifteirua kunna förläna ai·bets
fönnecllingsverksamhet en vinstbetonad karaktär och leda. till missbruk, 

rekommenderar medlemmarna att taga följande regler och metoder under 
övervägande : 

I. 
1 .  Åtgärder böra, vidtagas för att anpassa elen kostnadsfria offentliga ar· 

betsförmeclliu�en efter behovet inom yrken, vilka ofta anlita avgiftskrävande 
arbetsförm.edhngs by:råer. 

2. Principen om de offentliga arbetsförmedlingsbyråernas specialisering 
med hänsyn till säJ:skilcla -yrken hör tillä.mpa.s, och böra sävitt möjligt per· 
souer, som äro förtrogna med vederbörande yrkens kännetecknl1llde drag, 
bruk och vo.uor, anställas vid nämnda byråer. 

3. Representanter för de mest representativa arbetar- och arbetsgivar�rga· 
nisationerna inom ifrågakommande yrken böra anmodas att meclYerka 1 de 
offentliga arbetsförmedlingsbyråernas verksamhet. 

II. 
l .  Pe1·sone1· eller företag, som dfrekt eller indirekt draga någon slags fö\ 

del av vis a slag av verksamhet, åsom utskänknino· av dryckesvaror el�er 
hotel lr ··relse, kliidmäkleri, pantbelåning eller växelrö;else höra icke få drrva 
al'betsförmedlin •sv l'ksn.mliet. 

2. l'betsfönneclling bör icl-.e fil, ä.ga rum i lokaler eller i därtill hörand� 
uti·yrnmen eller nnnex, dii..r nå.got iw oYanniimnda slag av verksamhet be 
drives. 
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