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b) registrering eller deposition av kollektivavtal samt alla däri seder
mera vidtagna ändringar;

c) en minimiperiod, under vilken kollektivavtal, såvida icke annor
lunda stadgas i avtalet, skola anses vara bindande, såframt icke avtalet 
tidigare ändras eller upphäves av parterna.

Bilaga F.

Rekommendation (nr 92) angående frivillig förlikning och skiljedom.

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

Geneve och där samlats den 6 juni 1951 till sitt trettiofjärde samman
träde

och beslutat antaga vissa förslag angående frivillig förlikning och 
skiljedom, vilken fråga innefattas i den femte punkten på sammanträ
dets dagordning,

samt beslutat, att dessa förslag skola taga form av en rekommenda
tion, vars bestämmelser iiro avsedda att genomföras av de berörda par
terna eller av de offentliga myndigheterna, i enlighet med vad som må be
finnas lämpligt med hänsyn till de nationella förhållandena, 

antager denna den tjugonionde dagen i juni månad år nittonhundrafemtioett 
följande rekommendation, som skall benämnas »rekommendation angående 
frivillig förlikning och skiljedom, 1951» (Voluntary Conciliation and Arbi- 
tration Recommendation, 1951).

I. Frivillig förlikning.

1. Anordningar för frivillig förlikning, lämpade efter förhållandena i ve
derbörande land, böra ställas till förfogande för att bidraga till förebyggande 
och biläggande av tvister mellan arbetsgivare och arbetare rörande arbets
förhållanden.

2. I de fall, då i de frivilliga förlikningsanordningarna representation be- 
redes parterna, böra arbetsgivare och arbetare vara företrädda i lika antal.

3. 1) Förlikningsförfarandet bör vara avgiftsfritt och inriktat på att nå 
snabba avgöranden; sådana tidsfrister för förhandlingarna, som må före
skrivas i den nationella lagstiftningen, böra fastställas på förhand och göras 
så korta som möjligt.

2) Åtgärder böra vidtagas för att möjliggöra, alt förhandlingsförfaran- 
det kan inledas antingen på initiativ av endera av parterna i tvisten eller ex 
officio av vederbörande förlikningsorgan.

4. Om en tvist hänskjutits till förlikningsförfarande med samtycke av alla 
berörda parter, böra dessa anmodas att avhålla sig från att vidtaga arbets
inställelse under den lid förfarandet pågår.

5. Alla överenskommelser, som parterna må träffa under förlikningsför
farandet eller såsom ett resultat därav, böra upprättas skriftligen och anses 
såsom likvärdiga med kollektivavtal, ingångna på vanligt sätt.
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II. Frivillig skiljedom.

6. Om en tvist hänskjutits till skiljedom för slutligt avgörande med sam
tycke av alla berörda parter, böra dessa anmodas att avhålla sig från att 
vidtaga arbetsinställelse under den tid skiljedomsförfarandet pågår samt att 
godtaga skiljedomen.

III. Allmänt.

7. Bestämmelserna i denna rekommendation må i intet avseende tolkas 
såsom innebärande en begränsning i rätten till arbetsnedläggelse.

Bilaga G.

Resolutioner.
I. Resolution angående vidmakthållandet och återställandet av interna

tionell fred och säkerhet.
II. Resolution angående medlemskap för Förbundsrepubliken Tyskland i 

Internationella arbetsorganisationen.
III. Resolution angående förnyat medlemskap för Japan i Internationella 

arbetsorganisationen.
IV. Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa allmänna 

konferenssammanträde av frågan om minimistandard för den sociala 
tryggheten.

\. Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa allmänna 
konferenssammanträde av frågan om målsättning och högre standard 
för den sociala tryggheten.

VI. Resolution angående åtgärder i syfte att vid nästa allmänna konfe
renssammanträde arbetet på den sociala trygghetens område må kunna 
tillfredsställande slutföras.

\ II. Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa allmänna 
konferenssammanträde av frågor rörande samverkan inom företagen 
ävensom rörande samverkan mellan de offentliga myndigheterna, ar- 
betsgivar- och arbetarorganisationer inom olika näringsgrenar samt på 
det nationella planet.

VIII. Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa allmänna 
konferenssammanträde av frågan om semester inom jordbruket.

IX. Resolution angående antagande av budget för 34:e budgetåret (1952) 
och fördelning av utgifterna för samma år på olika medlemsstater.

X. Resolution angående Internationella arbetsorganisationens bidrag till 
arbetsbyråns tjänstepensionsfond avseende år 1952.

XI. Resolution angående förlängda förordnanden för en ledamot och en 
ställföreträdande ledamot av den administrativa domstolen.
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