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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 19.
De engelska och franska texterna till denna konvention skola äga lika 

vitsord.

Kungl. Maj.ts proposition nr 188. (Bilagor).

Bilaga B.

Rekommendation (nr 84) 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 sammanträdets dagordning,

samt beslutat, att dessa förslag skola taga form av en rekommenda
tion innehållande kompletteringar till konventionen angående arbets
klausuler (offentliga kontrakt), 1949,

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

Konferensen förordar, att varje medlem, så snart förhållandena i varje 
enskilt land det medgiva, 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 arbetsklausuler 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, innehålla 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 lämp
ligt,
i) antalet arbetstimmar per dag, vecka eller annan särskilt angiven 

tidsperiod, för vilken normallön skall utgå;
ii) den genomsnittliga arbetstid, som må uttagas av personer, syssel

satta i skiftarbete vid kontinuerlig drift; och
iii) — där arbetstiden beräknas såsom ett genomsnitt — den tidspe

riod, som ligger till grund för genomsnittets 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 dagen 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 arbetsförtjänst — oavsett huru denna bestämmes eller 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 arbetsgivare till en arbetare för 
arbete eller tjänster, som utförts eller skola utföras.

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

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

givar- och arbetarorganisationer, där sådana finnas, från tillämpningen av 
samtliga eller vissa bestämmelser i denna konvention undantaga arbetstagar- 
kategorier, vilka arbeta under sådana förhållanden och med sådana anställ
ningsvillkor, att nämnda bestämmelser icke rimligen böra tillämpas på dem, 
och vilka icke utföra manuellt arbete eller äro anställda i husligt eller lik
nande arbete.

3. Varje medlemsstat skall vid avgivandet av sin första årsredogörelse en
ligt artikel 22 av Internationella arbetsorganisationens stadga angiva de ar- 
betstagarkategorier, vilka medlemmen i enlighet med vad ovan under mom.


