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Bilaga A. 

Konvention (nr 94:) angående arbetsklausuler i kontrakt, däri offentlig 
myndighet är part. 

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, 
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats 

till Geneve och där samlats den 8 juni 1949 till sitt trettioandra samman
träde, 

och beslutat antaga vi a förslag angående arbetsklausuler i kontrakt, 
däri offentlig myndighet är part, vilken fråga utgör den sjätte punkten 
på sammanträdets dagordning, 

samt beslutat, alt dessa fö1·slag skola taga form av en internationell 
konvention, 

antager denna den tjugonionde dagen i juni månad år nittonh.undrafyrtionio 
följande konvention, vilken ska.LI benämnas »konvention angående arbets
klausuler (offentliga kontrakt), 1949» [Labour Clauses (Public Contracts) 
Convention, 1949 J. 

.4rtikel 1. 

1. Denna konvention äger tillämpning å kontrakt, som uppfylla följande 
villkor, nämligen 

a) att åtminstone en av parterna är offentlig myndighet; 
b) att fullgörandet av kontraktet innebär 

i) ianspråktagande av allmänna medel från offentlig myndighets 
sida; och 

ii) anlitande av arbetskraft från medkontrahentens sida; 
c) att kontraktet avser 

i) uppförande, ombyggnad, reparation eller rivning av offentlig an
läggning; 

ii) framställning, hopsättning, handhavande eller transport av mate
rial, förråd och utrustning; eller 

iii) utförande ,eller tillhandahållande av tjänster; samt 
d) att kontraktet ingåtts av central myndighet i en till Internationella 

arbetsorganisationen ansluten medlemsstat, för vilken denna konven
tion är gällande. 

2. Vederbörande myndighet skall föreskriva i vilken utsträckning och 
under vilka betingelser konventionen skall tillämpas å kontrakt, som ingåtts 
av annan myndighet än central sådan. 

3. Denr�_a konvention äger tillämpning å arbete, som utföres av under
entrepr_enor ell:r den, å vilken kontrakt överlåtits; vederbörande myndighet 
skall v1dta tta lampliga åtgärder för att trygga sådan tillämpning. 

4. Kontrak�'. som icke innebär ianspråktagande av allmänna medel utöver 
ett av ved r1:>on�nde myncligliet efter hörande av berörda arbetsgivar- och 
ai,betnro!'ga�ts�t10n�r difr ådana finnas, fa ·tställt belopp, må kunna -undan
tagas fran hllampnmgen av denna konvention. 

5. Vederb�ran_de myndighet må, efter hörande av berörda arbetsgivar- och 
arbe�arorgamsahoner, där sådana finnas, från tillämpningen av denna konvention undantaga person i ledande ställning eller med tekniska eller veten-
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skapliga uppgifter, vars anställningsförhållanden icke regleras av nationell 
lagstiftning, kollektivavtal eller skiljedom och som i regel icke utför manu
ellt arbete. 

Artikel 2. 
1. Kontrakt, å vilka denna konvention äger tillämpning, skola innefatta 

klausuler, vilka tillförsäkra vedel1hörande arbetare lön (inklusive olika slags 
tillägg), arbetstid och övriga arbetsvillkor, som icke äro mindre gynnsamma 
än de som gälla för arbete av samma art inom vederbörande yrke eller nä
ringsgren i det område, dä1· arbetet utföres, 

a) enligt kollektivavtal eller annat godtaget förhandlingssystem mellan 
de arbetsgivar- och arbetarorganisationer, som äro representativa för 
en avsevärd del av arbetsgivarna respektive arbetarna inom vederbö
rande yrke eller näringsgren; eller 

b) enligt skiljedom; eller 
c) enligt den nationella lagstiftningen. 
2. Därest i föregående moment n:ämnda arbetsvillkor icke regleras på sätt 

där angives i det område, där arbetet utföres, skola de klausuler, som inta
gas i kontraktet tillförsäkra vederbörande arbetare lön (inklusive olika slags 
tillägg), arbetstid och övriga arbetsvillkor, som icke äro mindre gynnsam
ma än 

a) de som gälla enligt kollektivavtal eller annat godtaget förhandlings
system, skiljedom eller nationell lagstiftning för arbete av samma art 
inom vederbörande yrke eller näringsgren i närmaste, jämförbara om
råde, eller 

b) den allmänna standard, som tillämpas av arbetsgivare tillhörande sam
ma yrke eller näringsgren som medkontrahenten, och som utövar sin 
verksamhet under liknande förhållanden. 

3. De klausuler, som skola intagas i kontraktet ävensom varje ändring 
i desamma, skola formuleras av vederbörande myndighet på sätt som må 
befinnas bäst förenligt med de nationella förhållandena, efter hörande av 
berörda arbetsgivar- och arbetarorganisationer, där sådana finnas. 4. Vederbörande myndighet skall vidtaga lämpliga åtgärder, såsom publi
cering av specificerade entreprenadhandlingar eller annorledes, för att an
budsgivare skall få kännedom om klausulernas innebörd. 

Artikel 3. 
Därest vederbörliga föreskrifter om arbetarskydd och välfärdsåtgärder 

beträffande arbetare, sysselsatta med fullgörandet av kontraktet, icke redan 
äga tillämpning i enlighet med den nafomella lagstiftningen, kollektivavtal 
eller skiljedom, skall vede11börande myndighet vidtaga lämpliga åtgärder för 
.att tillförsäkra berörda ar.hetare rimliga och rättvisa skydds- och välfärds
för hållanden. 

Artikel 4. 
Lagar, förordningar och andra föreskrifter, som förläna kraft och verkan 

.åt bestämmelserna i denna konvention, 
a) skola 

i) delgivas alla berörda personer; 
ii) närmare angiva de personer, som äro ansvariga för bestämmelser

nas efterlevnad; och 
iii) föreskriva att anslag skola uppsättas på framträdande plats inom 

berörda anläggningar och arbetsställen i syfte att upplysa arbe
tarna om för dem gällande arbetsvillkor; samt 
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b) skola, såframt icke andra åtgärder vidtagits för att garantera ett effektivt genomförande av berörda bestämmelser, föreskriva i) att av vederbörande arbetare utförd arbetstid och till dem utbetalade avlöningar skola registreras på lämpligt sätt; och ii) att ett lämpligt inspektionssystem skall upprätthållas för att trygga bestämmelsernas effektiva efterlevnad. 
Artikel 5. 

1. Lämpliga påföljder, exempelvis vederbörandes avstängning från kontrakt med offentlig myndighet, skola stadgas för underlåtenhet att iakttaga eller tillämpa i offentliga kontrakt intagna arbetsklausuler. 2. Lämpliga åtgärder skola vidtagas, genom innehållande av kontraktsenlig likvid eller annorledes, i syfte att sätta vederbörande arbetare i stånd att utfå den lön, som tillkommer honom. 
Artikel 6. 

De årliga redogörelser, som enligt artikel 22 av Internationella arbetsorganisationens stadga skola avgivas, skola lämna detaljerade upplysningar om de åtgärder, som vidtagits för att genomföra bestämmelserna i denna konvention. 
Artikel 7. 

1. Då medlems territorium omfattar stora områden, varest, på grund av gles befolkning eller områdets utvecklingsstadium, vederbörande myndighet anser det ogörligt att genomföra bestämmelserna i denna konvention, må myndigheten i fråga, efter hörande av berörda arbetsgivar- och arbetarorganisationer, där sådana finnas, utesluta dessa områden från tillämpningen av konventionen, antingen helt eller beträffande de särskilda företag eller sysselsättningar, som den prövar erforderligt. 2. Medlem skall vid avgivandet av sin första årsredogörelse angående tillämpningen av denna konvention enligt artikel 22 av Internationella arbetsorganisationens stadga angiva de områden, i fråga om vilka medlemmen avser att tillämpa bestämmelserna i förevarande artikel ävensom skälen härför; ingen medlem må därefter med åberopande av bestämmelserna i denna artikel medgiva undantag i fråga om andra områden än de sålunda an-givna. 3. Medlem, som tillämpar bestämmelserna i denna artikel, skall med regelbundna mellanrum, som icke må överstiga tre år, efter hörande av berörda arbetsgivar- oeh a.rbetarorganisationer, där sådana finnas, ompröva möjligheterna för en utsträckning av denna konventions tillämpning till att avse sådana områden som undantagits enligt mom. 1. 4. Medlem, som tillämpar bestämmelserna i förevarande artikel, skall i sina f!Hja.nde årliga rapporter lämna uppgift beträffande de områden, i fråga ?m vilka den avstår från rätten att tillämpa undantagsbestämmelserna, 
aven�_om a1_1g�ende framsteg, som må ha gjorts med avseende å en efter hand utstrackt tillampning av konventionen inom sådana områden. 

Artikel 8. 
__ Tillämpningen av bestämmelserna i denna konvention må temporärt uppJuwas av vederb?ra1:1de myndighet efter hörande av berörda arbetsgivar. cJ�- .irbetar0rgamsa��o�er, där sådana finnas, vid fall av force majeure eller � 1�1a_iidelse av ett nodtillständ, som sätter nationens välfärd eller trygghet 

1 ara. 
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Artikel 9. 
1. Denna konvention äger icke tillämpning på kontrakt, som avslutats 

innan konventionen trätt i kraft för vederbörande medlemsstat. 
!:!. Uppsägning av denna konvention skall icke inverka på tillämpningen 

av dess bestämmelser å kontrakt, som avslutats under den tid, då konven
tionen var i kraft. 

Artikel 10.  
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas Inter

nationella arbetsbyråns generaldirektör och registreras av honom. 

Artikel 1 1. 
1 .  Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av Inter

nationella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats av general
direktören. 

2. Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifika
tioner registrerats av generaldirektören. 

3. Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv må-· 
nader efter den dag, då dess ratifikation registrerats. 

Artikel 12. 
1. Förltlaringar, som delgivits Internationella arbetsbyråns generaldirek

tör i enlighet med ruom. 2 av artikel 35 av Internationella arbetsorganisa
tionen tadga, skola angiva 

a) d områden, med avseende å vilka vederbörande medlem förbinder 
sig att utan ändringar tillämpa bestämmelserna i konventionen ; 

b) de områden, med avseende å vilka medlemmen förbinder sig att tHl
]ämpa konventionens bestä1mnelser med vissa j ämkningar samt inne
börden av dessa jämkningar;  

c)  de om.råden, med a eende å vilka konventionen icke skall tillämpas 
samt skälen härför ; 

d) de Ontl'åden, med avs ende å vi lka med lemmen förbehåller sig att efter 
ytterligare överväganden framdeles fo tla besl ut. 

2. De i mom. 1 a) och b)  av denna al'likel omnämnda förbindelserna skola 
anses såsom en integrerande del av l'atifikationen och medföra med den-· 
samma identiska verkningar. 

3. Medlem må genom förnyad förklaring hel,t elle,r delvis återkalla för
behåll, som inrymtS' i hans ursprungliga förklaring enligt mom. 1 b), c) 
eller d )  av denna artikel. 

4. Med[em må, under den tidrymd, då förevarande konvention enligt be
stämmelserna i artikel 14 kan uppsägas, tillställa generaldirektören ny för
klaring, som i varje annat avseende ändrar Jydelsen av tidigare avgiven för
klaring och klargör läget med hänsyn till de avsedda områdena. 

Artike1l 13. 
1 .  Förklaringar, som deJlgivits Internationella arbetsbyråns generaldirek

tör i enlighet med mom. 4 e ller 6 av artikel 35 av Internationella arbets
organisationens stadga, skola angiva huruvida konventionens bestämmelser 
skola t il lämpas inom vederbörande område utan ändring eller med vissa 
j ämkningar; därest i förklaringen angives, att konventionens bestämmelser 
skola tfillämpas med vi sa jämkningar, skall förklaringen innehålla närmare 
uppgifter rörande dessa. 
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2. Vederbörande medlem, medlemmar eller internationella myndighet må 
genom senare förklaring helt elle,r delvis avstå från rätten att åberopa varje 
i en tidigare förklaring angiven jämkning. 

3 . Vederbörande medlem, medlemmar eller internationella myndighet må, 
under den tidrymd, då denna konvention enligt bestämmelserna i artikel 14 
kan uppsägas, tillställa Internationella arbetsbyråns generaldirektör förlda
ring, som i varje annat avseende ändrar lydelsen av tidigare avgiven för
klaring och klargör läget med hänsyn till ifrågavarande konventions tillämp
ning. 

Artikel 14. 
1. Medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år förflutit 

från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga densam
ma genom skrivelse, som delgives Internationella arbetsbyråns generaldirek
tör för registrering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett år efter det 
den registrerats. 

2. Medlem, som ratificerat denna konvention och icke inom ett år efter 
utgången av den i föregående moment nämnda tioårsperioden gör bruk av 
den i denna artikel stadgade uppsägningsrätten, skall vara bunden för en 
ny period av tio år och kan därefter, med iakttagande av de i denna artikel 
föreskrivna vil lkoren, uppsäga konventionen vid utgången av varje följande 
tioårsperiod. 

Artikel 15. 
1. Internationella arbetsbyråns generaldirektör skall underrätta s·amtliga 

medlemmar av Internationella arbetsorganisationen om registreringen av 
alla ratifikationer, förklaringar och uppsägningar, som delgivits honom av 
organisationens medlemmar. 

2. Då generaldirektören underrättar organisationens medlemmar om re
gistreringen av den andra ratifikationen i ordningen, som delgivits honom, 
har han att fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag, då konven
tionen träder i kraft. 

Artikel 16. 
Internationella arbetsbyråns generaldirektör ,skall, för registrering j äm

likt artikel 102 av Förenta Nationernas stadga, lämna Förenta Nationernas 
generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation, förkla
ring och uppsägning, som av honom registrffats i enlighet med bestäm
melserna i föregående artiklar. 

Artikel 17. 
Vid utgången av varje tidrymd av tio år, räknat från denna konventions 

ikraftträdande, skall Internationella arbetsbyråns styrelse förelägga Inter
nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för kon
v_�rnti_onens tillämpning och taga under övervägande, huruvida anledning 
forehgger att på konferensens dagordning uppföra frågan om dess revision, 
helt el,ler delvis. 

JJ,.·rtikel 18. 
. � - D�i rest konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärande re

v_1s1on, _he l t  �L ler delvis, av förevarande konvention, och den nya kom1en� l ton n icke foreslu-i er annat, 
n) �-{a l l  e!1 medlem ratifikalion av den nya, reviderade konventionen, for ��vilt deunn trätt i kraft ipso jure medföra omedelbar uppsägning av Corevarande konvention, utan hinder av vad i artikel 14 häl: ovan stadgas ; 
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b) skall från den dag, då den nya, reviderade konventionen träder i kraft, 
förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av medlem
marna. 

2. Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form och 
innehåll för de medlemmar, som ratificerat densamma och icke ratificera 
den nya, reviderade konventionen. 

Artikel 1 9. 
De engelska och franska texterna till denna konvention skola äga lika 

vitsord. 

Bilaga B. 

Rekommendation (nr Si) angående arbetsklausuler i kontrakt, däri 
offentlig myndighet är part. 

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, 
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Geneve och där samlats den 8 juni 1949 till sitt trettioandra samman
träde, 

och beslutat antaga -vissa förslag angående arbetsklausuler i kontrakt, 
däri offentlig myndighet är part, vilken fråga utgör den sjätte punkten 
på saimnanträdets dagordning, 

samt  be lutat, att dessa förslag skola taga form av en rekommenda
tion innehållande kompletteringar till konventionen angående arbets
klausu ler ( offentliga kontrakt) ,  1 949, 

antager denna den tjugonionde dagen i juni månad år nittonhundrafyrtio
nio följande rekommendation, vilken skall benämnas »rekommendation an
gående arbelsklausuler (offentliga kontrakt) , 1949» [Labour Clauses (Pub
lic Contracts) Recommendation, 1 949] . 

Konferensen förordar, att varje medlem, så snart förhållandena i varje 
enskilt land det medghia, tillämpar följande bestämmelser samt till Inter
nationella arbetsbyrån, i enlighet med vad styrelsen därom må komma att 
bestämma, insänder redogörelser angående de åtgärder, som vidtagits för att 
genomföra desamma. 

1. I sådana fall, då enskild företagare beviljas statsbidrag eller tillstånd 
att driva allmännyttigt företag, böra bestämmelser, som i allt väsentligt äro 
analoga med dem som förekomma i arbetsJdausuler i offentliga kontrakt till
lämpas. 

2. Arbetsklausuler i offentliga kontrakt böra, antingen omedelbart eller 
genom hänvisning till vederbörliga bestämmelser i lagstiftning, kollektiv
avtal, skiljedom eller annan godtagen överenskommelse, innehå.lla föreskrif
ter om 

a) normallönesatser och övertidsersättningar (inklusive olika slags till
lägg) för skilda kategorier av ifrågakommande arbetare ; 
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b) sättet för arbetstidens reglering med angivande av, där så finnes läm p
li t, 

i� antalet arbetstimmar per dag, vecka eller annan särskilt angiven 
tidsperiod, fö1· vilken normallön skall utgå; 

ii) den genomsnittliga arbet tid, som må uttagas av personer, syssel
satta i skiftarbete vid kontinuerlig drift; och 

iii) - där arbetstiden beräknas så.som ett genomsnitt - den tidspe
riod, som ligger till grund för genomsnitt t beräkning och det 
högsta antalet arbetstimmar under en angiven tidsperiod ; 

c) semester och sjukledighet. 

Bilaga c. 

Konvention (nr 95) angående rättsskydd för lön. 

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, 
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Geneve och där samlats den 8 juni 1949 till sitt trettioandra samman
träde 

och beslutat antaga vissa förslag angående rättsskydd för lön, vilken 
fråga utgör den sjunde punkten på sammanträdets dagordning, 

samt beslutat, att dessa förslag skola taga form av en internationell 
konvention, 

antager denna den första daa-en i juli månad år nittonhundrafyrtionio föl
jande konvention, vilken skall benämnas >konvention angående rättsskydd 
för lön, 1949» (Protection of Wages Convention, 1949) . 

Artikel 1. 
I denna konvention förstås med uttrycket >lön» varje slag av ersättning 

eller ai·betsförtjänst - oavsett huru denna be tämmes el1er beräknas -
som kan uttryckas i pengar och fastställts genom ömsesidig överenskom
melse eller nationell lagstiftning, och som skall i enlighet med skriftligt eller 
muntligt anställningsavtal utbetalas av en arbetsgiva1·e t i l l  en arbetare för 
arbete eller tjänster, som utförts eller skola utföras. 

Artikel 2. 
.. 1. Denna konvention äger tillämpning på alla personer, till vilka arbets

lon utbetalas eller skall utbetalas. 
. 2. Vederbörande myndighet må, efter hörande av direkt berörda arbets

givar-. och arbe_tarorganisationer, där sådana finnas, från tillämpningen av 
samthg� elle�· vISsa bestämmelser i denna konvention undantaga arbetstagar
kategoner, vilka arbeta under sådana förhållanden och med sådana anställ
nings-yillk�r, att n�mnda bestämmelser icke rimligen böra tillämpas på dem, 
och vilka icke utfora manuellt arbete eller äro anställda i husligt eller lik
nande arbete . 
. 3. V�rje medlemsstat skall vid avgivandet av sin första årsredogörelse en

ligt arhkel 22 a". Inte�nationella arbetsorganisationens stadga angiva de ar
betstagarkategoner, vilka medlemmen i enlighet med vad ovan under mom. 


