
2G lfongl. Maj:ls proposition nr 47. (Bilagor). 

Bilaga A. 

J(o1n-entiou (nr 99) ang1\oude ordning för fäststiilJrmde 
R.Y minimilöner inom jordbruket. 

Inlcrnatiouella :ubetsorganisnlionens allmännn konferens, 
Yilkcn av styrelsen för Internalionella arbetsbyrån sammankaUnts till 

Genc,·c och där samlats den 6 juni 1951 lill sitt trcttiofjnrde samman-
träde 

och beslutat antaga vissa förslag angående ordning för fastställande 
av minimilöner inom jordbruket, ,•ilken fråga utgör den- åttonde punkten 
på sammanträdets dagordning, 

saml beslutal, ntt dessa förslag skola t.,ga fonn nv en intenrntionell 
konvention, 

anlaget· denna den ljugoåtlonde dagen i juni måuad år nittonhundrafemlio
ett följande konvention, som skall benämnas >konvention angående ordning 
för fastställande :n- minimilöner (jordb1·uk), Hl5b [Minimum '\Vage Fix
ing Machinery (Agricullure) Corn·entfon, 1951]. 

Il l'tikel 1. 

·l. Varje medlem av Internationella arbelsorgauisalionen, som ratificerar 
denna konYenlion, förbinder sig olt införa eller upprålthålla en lämplig ord
ning för fastställande UY minimilönesatser för arbetare, anställda i jord
bruk.sföretag och därmed sammnnhörnnde likartade verksamhetsgrennr. 

2. Varje medlem, som ratificerar denna konvention, äger att, efter samråd 
med vederbörande mest representath•a arbetsgivar- och arbelarorganisatio
ner, där sådana finnas, bestämma å Yilkn företag, verksnmhetsgrnnar och ar
belstagark:itegorier deu i föregående moment avsedda ordningen för faststäl
lunde aY minimilöner skall tillämpas. 

3. Vederbörande LUyndighet m:i frfm tillämpningen helt eller delvis �w 
bestämmelserna i denna k01wenlion utesluta arbetslagurkategorier, å vilkas 
anställningsvillkor nämnda bestämmelser icke äro tillämpliga, exempeh•is 
mcdlem111n1· av jordbrnkarens familj, som ih'o anställda bos honom. 

Artikel 2. 

l. Genom nationell lagstiftning, kollck.tinwlnl eller skiljedom mt�. medgi
vas, att minimilön deh·is får ulgl\ in natura i sådana full, då <letln ovcrem,
stämmer med sedvänja eller eljest är önskvärt. 

2. I de fall, clå det medgh•its att minimilön delvis får utgå in natura, skola 
lämpliga :\tgärder vidtagas för att garantera .. 

a) ntt förmånerna i fråga äro till gagn för arbetaren och hans fannlJ 
och ägnade att tillgo<lose <leras personliga behov; _sumt .. 

b) att det värde, som åsättes sådana förmAner, overeusstammer med 
rätt och billighet. 
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A1·tikel 3. 

1. ::uje medlem, som ratificerar denna konvention, äger att, .med iaktta
..,ande av i följande moment stadgade villkor, besluta rörande ordningen för 
fastställand av minimilöner ävensom meddela erforderliga tillämpnings
föreskrifter. 

2. Innan beslut fattas, skall ingående samråd äga rum med vederböran
de mest representativa arbetsgivar- och arbetarorganisationer, där sådana 
finnas, ävensom i övrigt med personer, som på grund av sitt yrke eller sin 
verksamhet äro särskilt skickade härför och vilka vederbörande myndighet 
finner lämpligt att i sådant syfte anlita . 

3. Vederbörande arbetsgivare och arbetare skola medverka vid faststäl
landet av minimilöner eller konsulteras eller äga rätt att yttra sig därom, 
under de former och i den utsträckning den nationella lagstiftningen be
stämmer, dock städse på lika villkor. 

4. Fastställda minimilönesatser skola vara bindande för vederbörande ar
betsgivare och arbetare och må icke underskridas. 

5. Vederbörande myndighet skall, om så är erforderligt, kunna medgiva 
individuella undantag från minimilönesatserna i syfte att förhindra begräns
ning av sysselsättningsmöjligheterna för arbetare, vilkas arbetsförmåga är 
nedsatt av fysiska eller psykiska orsaker. 

Artikel 4 . 
1. Varje medlem, som ratificerar denna konvention, skall vidtaga nödiga 

åtgärder för att bringa gällande minimilönesatser till vederbörande arbets
givares och arbetares kännedom samt övervaka, att de löner, som utbetalas, 
icke understiga sagda minimilönesatser; dylika åtgärder skola avse sådan 
tillsyn och övervakning och sådana påföljder, som anses erforderliga och 
lämpliga med hänsyn till inom jordbruket rådande förhållanden i vederbö
rande land. 

2. Arbetare, för vilken minimilönesatserna gälla, och som uppburit lön, 
understigande dessa satser, äger att, inom tid, som kan vara fastställd i �en 
nationella lagstiftningen, genom rättsliga åtgärder eller annorledes återvm
na det honom undanhållna beloppet. 

Artikel .5. 
Varje medlem, som ratificerar denna konvention, skall årligen lämna In

ternationella arbetsbyrån en allmän redogörelse, innehållande upplysningar 
om den fastställda ordningen och dess tillämpning. Redogörelsen skall även 
meddela kortfattade uppgifter å de verksamhetsgrenar samt det ungefär
liga antal arbetare, som äro underkasitade ifrågavarande reglering, de fast
ställda minimilönesatserna samt övriga viktigare åtgärder, som må hava 
vidtagits beträffande minimilöner. 

Artikel 6. 

�e officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas Inter
nationella arbetsbyråns generaldirektör och registreras av honom, 

Artikel 7. 
1. Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av Inter

n:i,tionella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats aY general
duektören. 

· · 
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2. Den ltädcr i kraft tolv månader efler det två mccllemmars ratifikatio
ner registrerats av generaldirektören. 

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

ill'iikel 8. 

1. Förklaringar, som delgivits Inlernationella arbetsbyråns generaldirek
tör i enlighet med mom. 2 av artikel 35 uv lnlemationella arbetsorganisatio
nens stadga, skola angiva 

a) de områden, med avseende å vilka vederbörande medlem förbin
der sig alt utan ändringar tillämpa bcstämm.elserna i konventionen; 

b) de områden, med avseende å vilka medlemmen förbinder sig att 
tillämpa konventionens bestämmelser med vissa jämkningar samt inne
börden av dessa jämkningor; 

c) de områden, med avseende å vilka konventionen icke skall tilläm
pas samt skälen härför; 

d) de områden, med avseende å vilka medlemmen förbehåller sig att 
efter ytterligare överväganden framdeles fatla beslut. 

2. De i mom. 1 a) och b) av denna artikel onrnämnda förbindelserna skola 
anses såsom en integrerande del av rntifikationen och medföra med densam
ma identiska verkningar. 

3. Medlem må genom förnyad förklaring hell eller delvis återkalla för
behåll, som imymts i hans ursprnngliga förklaring enligt mom. 1 b), c) 
eller d) av denna artikel. 

4. Medlem må, under den tidrymd, då förevarnnde konvention enligt be
stämmelserna i artikel 10 kan uppsägas, tillställa generaldirektören ny för
klaring, som i varje annnt avseende ändrar lydelsen av tidigare avgiven för
ldaring och klargör läget med hänsyn till de a,•sedda områdena. 

,frtikel 9. 

1. Förklaringar, som clelghrits Internationella arbetsbyråns generaldirek
tör i enlighet med morn. 4 eller 5 av artikel 35 av Internationella m·bctsor
ganisalionens stadga, sk.oln angiva huruvida kouveutionens bestämmelse1· 
skola tillämpas inom vederbörande område utan ändring eller med vissa 
jämkningar; diiresl i förklaringen angives, att konventionens beslämmelset· 
skola tiJJämpas med vissa jämkningar, skall förklaringen innehålla när
mare uppgifter rörande dessa. 

2. Vederbör:rnde medlem, medlemmar elle1· internationella myndighel må 
genom senare förklaring helt eller delvis ::n,stå frtm rätten att åberopa varje 
i en tidigare förklaring angiven jiimkning. 

3. Vederbörande medlem, medlemmm: eller internationella my11d1ghel 
må, under den tidrymd, då denna konvention enligt bestämmelserna. i ar�!
kcl 10 kan uppsägas, tillställa Tnternalionella arbetsbyråns �c.nerald1rc�tor 
förklaring, som i varje annat avseende ändrar lydelsen av tidigare. avgi--:en 
förklaring och kla1·gör lilgel med hänsyn lill ifrågavarande konvenltons hll
lämpning. 

llrlikel 10. 

1. Medlem som ratificerat denna kon,•ention, kan, sedan lio år förflutit 
från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga densa�
ma genom skrivelse soni delgives Internationella a1·betsbyråns generalch
rektör för registreri�g. Uppsägningen trfider icke i kraft förrän ett år efter 
det den registrerats. 
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2.  Medlem, som ratificerat denna konvention och icke inom ett år efter 
utgå

1;1
gen av de� i föregående mon�en� nä�_nda tioårsperioden gör bruk av 

den 1 denna artikel stadgade uppsagnmgsratten, skall vara bunden för en 
ny period av tio år och kan därefter, med iakttagande av de i denna artikel 
f?r;skriv!"ia villkoren, uppsäga konventionen vid utgången av var,i e följande 
boarspenod. 

Artikel 1 1 .  

1 .  Internationella arbetsbyråns generaldirektör skall underrätta samtliga 
medlell1;��ar _av Inte_�natio?ella arhetsorg�ni�aHonen om registreringen av 
alla rahhkahoner, forklarmgar och uppsagnmgar, 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 12. 

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 registrerats i enlighet med bestäm
melserna i föregående artiklar. 

A rtikel 13. 

Närhelst Internationella arbetsbyråns styrelse finner det erforderligt, 
skall styrelsen förelägga Internationella arbetsorganisationens allmänna 
konferens en redogörelse för konventionens tillämpning och taga under 
övervägande, huruvida anledning föreligger att på konferensens dagord
ning uppföra frågan om dess revision, helt eller delvis. 

A rtikel 14 .  

1 .  Därest konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärande re
vision, helt eller delvis, av förevarande konvention, och den nya konven
tionen icke föreskriver annat, 

a) skall en medlems ratifikation av den nya, reviderade konventio
nen, för såvitt denna trätt i kraft ipso jure medföra omedelbar upp
sägning av förevarande konvention, utan hinder av vad i artikel 10  
här ovan stadgas ; 

b)  skall från dag, då den nya, reviderade konventionen träder i 
kraft, förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av med
lemmarna. 

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

A rtikel 15. 
De engelska och franska texterna till denna konvention skola äga lika 

vitsord. 
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Bilaga B. 

Rekommendation (nr 89) angående 01·dning för fastställande 

av minimilöner inom jordbruket. 

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

till Geneve och där samlats den 6 juni 1951 till sitt trettiofjärde sam
manträde 

och be l ll la t  auta a vissa rör lag angående ordning för fastställande 
av minimi löner inom jordbruket vilken fråga utgör den åttonde punk
ten på konfer · n · ns dagordn i ng, 

siimt be l t1 tat, atl  des a förslag skola taga form av en rekommenda
tion, avsedd alt komplettera konventionen angående ordning för fast
· täl lande :w rnfaimilöner (jordbruk ) ,  1 95 1 ,  

antag r denna den tj ugoåttonde dagen i j uni  månad å r  n ittonhundrafem
tioett  följand relrnmmend:lti u,  viUten skal l  benämnas :u-ekommendation 
angående ordning för fastställand v minimil.öner (jordbru] ) ,  1 95b, (Mi
n imum ,vage Fixing Machi nery ( Agricu l ture )  Recommendat ion, 1 95 1 ] '. 

I onfer n en förordar, a l l  •arj e medlem så ·narl förhål landena i vai·j e 
enski l t  Jand det m dgiva, t i l .J ämpar följa,nd • be tämmel ·er samt ti l l  Inter
na tionel la arbetsbyrån ,  i enl ighet med vad styrel en därom må komma att 
hestämrna, in änder r dogörelse angåcnd de åtgärd-r, som vidtagits för 
a l l  rt ,nomföra desamma.  

I .  

1 .  Vid faststäl landet av minimilönesatser böra vederbörande organ städse 
beakta nödvändigheten av att tillförsäkra arbetarna en skälig levnadsstan-
dard. 

2. Bland d förhållanden, som böra bea_kta vid be · tämmande av minimi
lön atscr, må nämnas följ ande : levnad ko tnaderna, e t t  skäligt värde å ut
förda tjänster, de löner, om utg· för l ikartat l ler j ämförbart arbet en
J igt kol lektivavtal inom jordbrulrnt, sam t  den al lmänna lönenivån för ar
h te av jämförlig be kaffenhet i andrn inom om råd t utö, ade verk amhets
greaar, där arb tama äJ·o til l fr d · tä] lande org:mi rade. 

I I .  
3. rclningen för fastsUil land av  m in imi löner i nom jordbntl· t bör, obc

roend a sin form, bygga på undersökningar a,, förhål landena i nom j rd
))ruk o h därmed sammanhörand l ikartade verksamhet grenar, iivensom 
samråd med d närmast berörda parterna, cl. v. '. arbetsgivare och :u·betare 
l ler  dem - mest r · I rese 11tat i a organi  at ioner, där sådana finna · .  Bå�a 

l arter menLng bör inhämtas i a l l a  frågor rörm1d minimi lön r [:1 ·t t a l-
Jande samt hänsyn i l ika  mån taga därtil l .  .. 

4. I syfte att förlän.-1 Lörre auktoritet · t de löne. tser, som må fa�l�la!
las, bör, i de fall då den be lu tade ordningen för fa tstål land av 111 11:mn
löner så mcdgiver, t i l l fäl le beredas vederbörande arbetar • och arbels�1�a1:c 
·:i.tt omedelbart o h på J i. k.a. i l lkor medverka vid fa t tä l lanclet lW nnmnu
löner genom repre entanter, u t  edda i l iJ · il antal e l ler i Ya1·j e fal l  utru · lade 
rn d anunn antal  röster. 

5. För att  arbetsgivarna. och arh lamas repres nlant >r ko!.a · l njut� förtro ud av dem, vilkas in tre · n de företräda, böra vederborand� ar
be t givare och arbe tare, i d n mån förh•  I land na så medgivn, äga .i l t  1 det 
i p u n k l  4 bärO\ an åsyftade f ]I l 1 1ed q•rlut vid u tseendet :w partsrepresen-
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tanterna ; i varje fall böra förefintliga arbetsgivar- och arbetarorganisatio
ner anmodas att avgiva förslag å medlemmar av organ för minimilöners 
fastställande. 

6. I det fall, då ordningen för fastställande av minimilöner förutsätter 
medverkan av opartiska personer, antingen för meddelande av skiljedom 
eller i annat syfte, böra dessa utses bland män eller kvinnor, vilka besitta 
erforderliga förutsättningar för uppgiften och som icke äga sådant intresse 
i j ordbruk eller någon gren därav, att deras opartiskhet skulle kunna sättas 
i fråga. 

III. 

7.  Föreskrifter böra meddelas rörande revision av fastställda minimi
lönesatser med lämpliga tidsmellanrum. 

IV. 

8. För att bereda verksamt skydd för vederbörande arbetares löner böra 
åtgärder, som åsyfta att bereda trygghet mot utbetalning av lägre löner än 
de som finnas angivna i minimilönesatserna, innefatta : 

a) anordningar för att giva publicitet åt gällande minimilönesatser 
och särskilt för att, på sätt som må befinnas mest lämpligt med hänsyn 
till nationella förhållanden, därom hålla arbetsgivare och arbetare un
derrättade ; 

b )  offentlig kontroll å de löner, som faktiskt utbetalas ; 
c) straff för åsidosättande av gällande lönesatser samt åtgärder till 

förebyggande av sådant åsidosättande. 
9. Ett tillräckligt antal kvalificerade inspektörer bör anställas med i hu

vudsak enahanda befogenheter, som föreskrivas i konventionen angående 
arbetsinspektion, 194 7 ;  nämnda inspektörer böra genom undersökningar 
bland vederbörande arbetsgivare och arbetare utröna, huruvida de faktiskt 
utbetalade lönerna överensstämma med gällande minimilönesatser och, om 
så skulle vara erforderligt, vidtaga de åtgärder, som Runna vara påkallade 
vid fall av åsidosättande av den fastställda lönesatsen. 

1 0. För att sätta inspektörerna i tillfälle att utöva sina åligganden på 
bästa sätt, bör arbetsgivare, där vederbörande myndighet så finner lämp
ligt eller erforderligt, förpliktas att föra fullständiga och noggranna an
teckningar över av honom utbetalade löner ; arbetsgivaren bör även kunna 
åläggas att tillhandahålla arbetarna avlöningsböcker eller annan motsva
rande handling, ägnad att möj liggöra kontroll av de faktiskt utbetalade lö
nernas överensstämmelse med gällande lönesatser . 

1 1 .  I de fall, då arbetarna icke allmänt äga möjlighet att personligen ge
nom rättsliga åtgärder eller annorledes göra gällande sin rätt till det löne
belopp, som tillkommer dem enligt gällande minimilönesatser, böra andra 
åtgärder vidtagas, som kunna anses ägnade att tillgodose detta syfte. 

Bilaga C. 

Konvention (nr 100) angåencle lika lön för män och 
kvinnor för arbete av lika värde. 

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

Geneve och där samlats den G juni 1951  till sitt trettiofj ärde samman
träde 


