
Ansattes rettslige stilling ved virksomhetsoverdragelse,
endret virksomhetsform m.v. - seksjonsmøte

Referenten, professor Martti Kairinen, Finland: Jag har skrivit mitt referat om
ämnet mera från rättspolitiskt perspektiv än från tolkningsperspektiv. Min
utgångspunkt har varit det EG-direktiv som gäller dessa frågor, som härstammar
från året 1977. Det är fråga om ett minimumdirektiv. I min skrift har därtill kort
beskrivits den «case law» som EG-domstolen har skapat om direktivets tolkning.
Mitt mål har varit det att ge er en snabb bild av de huvudprinciperna som är rele-
vanta i det här sammanhanget. Sedan har jag i min skrift gått igenom det danska,
finska, norska och svenska rättstillståndet i saken för att få veta hur direktivet har
implementerats i våra nordiska länder. Alla de nordiska länderna har egna lag-
stiftningar om de här frågarna. Slutligen kommerjag i punkt 4 till mina teser.

Man kan se att EG-rätten har åstadkommit viktiga likheter i våra nordiska län-
der. Rättsläget har blivit harmoniserat i de viktiga huvudpunkterna där direktivet
har ansetts vara tvingande. Den så kallade «hårda kärnan» av direktivet har
förändrat de nationella lagreglerna. Å andra sidan kan man bemärka att trots har-
moniseringen av vissa nationella lagregler syns det råda vissa skillnader i de här
frågorna. Därtill är det på sin plats att konstatera att de aktuella artiklarna och
lagreglerna innehåller sådana generella och svaga begrepp och uttryck som med-
för många tolkningsproblem. På grund av det föregående kan följande teser pre-
senteras.

Min första tes lyder: Det följande direktivet har betytt bara en delvis tillnärm-
ning av rättsläget. EG-direktivet syns ge bara några svar till de rättsfrågor som
uppstår i det här sammanhanget för parterna. Direktivet betyder ju skydd av
arbetstagares några, men inte alla rättigheter, genom den indirekta vägen att med-
lemsstaterna har stiftat om arbetsgivarens rättigheter och plikters övergång till
förvärvare.

Den andra tesen lyder så här: Man bör inte överdriva den juridiska relevansen
som direktivet och EG-domstolens förhandsavgöranden har som arbetsrättslig
rättskälla. Beträffande EG-rätten kan man ju hävda att såväl överlåtelsedirektivet
som tolkningspraxisen i EG-domstolen har skapat nya rättskälleproblem för oss.
Man vet inte säkert vad månne vara förhållandet mellan de inhemska källorna
och EG-rättens aktuella källor inom arbetsrätten. Man har därför till och med
börjat överdriva EG-rättens betydelse. Man sä att parterna i rättsmålen och dom-
stolarna har börjat i stället för inhemska källor citera och använda särskilt EG-
domstolens förhandsavgöranden. Också i rättslitteraturen har man börjat använ-
da dessa tolkningar, och även här i stället för nationella starka rättskällor. Det är
klart att man inte bör använda direktivet, som hör till gruppen av de sekundära
EG-regleringsinstrumenten, i stället för inhemska direkt bindande rättskällor.
Man bör också minnas att direktivet inte enligt EG-rätten har förmåga att skapa
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skyldigheter för enskilda personer i horisontala avtalsförhållanden liksom arbets-
förhållanden. Direktivet kan i arbetsförhållanden högst bevara och skydda de rät-
tigheter som andra rättskällor har skapat. Det torde också vara klart att överlåtel-
sedirektivets artiklar är så generella och öppna för tolkningen att de inte har en
så kallad direkt effekt i den meningen som EG-domstolen har ansett. Men det är
dock klart att direktivet har en viss tolkningseffekt beträffande de nationella rätts-
reglerna, genom vilka direktivet har transformerats in i medlemsstaternas rätt.
Men man må därtill minnas att det finns även andra viktiga tolkningsmaximer,
till exempel de som utgår från grundlagen.

Den tredje tesen lyder så här: Oklarheten och osäkerheten om det arbetsrätts-
liga rättstillståndet hos parterna är otillfredsställande stor, både på den nationella
och på EG-nivån. Såväl lagstiftningen i de nordiska länderna som EG-rätten läm-
nar många viktiga rättsfrågor obesvarade i de här sammanhangen. De nationella
stadgandena har byggt på den minimalistiska harmoniseringslinjen och inte på
syftet att lösa alla de i praktiken viktiga problemen som förändringar av detta slag
medför. Det är just därför vi under de sista åren har haft så många rättsmål i våra
domstolar som angår de här frågorna. Man blir därmed tvungen att ta rättsliga ris-
ker när man planerar framtiden, och många arbetsrättsliga frågor klarläggs efter-
åt i besvärliga rättsprocesser som betyder kostnader för staten och enskilda par-
ter. Man kan ju säga att det finns också en fördel. Man kan säga att ju oklarare
lag, desto rikare blir advokaten.

Såväl direktivet som de nationella lagreglerna har inte utarbetats med tanke på
arbetsgivarnas behov av rättsskydd. Direktivet har byggt på tankarna om arbets-
tagarnas skydd, och då har man inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid de rätts-
liga frågor som arbetsgivarna, som är parter i företagsköpen, har i detta sam-
manhang. Även arbetsgivarna har justifierat rätt i det rättsstatliga skyddet som
rättssäkerheten och förutsebarheten betyder.

Sedan kommer jag till slut att hänvisa till några viktiga gemensamma tolk-
ningsfrågor. Den första är frågan om överlåtelse av en verksamhet, eller del av
verksamheten. Det skulle ju vara nyttigt att få veta på förhand när det finns en
sådan situation på bordet. Vidare kan man fråga: Vilka är de anställda som skyd-
das med de här reglerna? Den gamla frågan har ju varit vilka som anses som
arbetstagare, men den är en öppen fråga också i de här sammanhangen. Man kan
också fråga: Vilka räknas med i de personer som hör till den överlåtna verksam-
heten som har varit föremål för köpet, och vilka är anställda just vid övergångs-
tidpunkten? Vad är tidpunkten för försäljningen? Vidare en fråga: Vilka arbets-
givarrättigheter och -skyldigheter är det som övergår enligt de här reglerna? Och
vad är anställningsskyddets innehåll egentligen? Det finns några skillnader i de
nordiska länderna i det här hänseendet. Och vidare: Vad är avtalsfrihetens
omfattning? Är direktivet bindande och i vilken utsträckning är det preskriptivt?

Till slut kan jag hänvisa till det nya direktivet som vi skulle implementera i
våra lagar 17. juli 2001. Då vi i den nära framtiden blir tvungna att transformera
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det nya direktivet in i våra lagtexter, syns det vara lämpligt att de nordiska län-
derna - och därvid gärna tillsammans - går vidare än tidigare med sikte på att
lösa de viktigaste frågorna som förorsakar oförutsägbarhet för parterna vid före-
tagsöverlåtelser.

Korreferenten, advokat Lars Svenning Andersen, Danmark: Det er aktuelt at dis-
kutere direktivet i dag, fordi der er kommet et nyt direktiv på området. Det har
været aktuelt at diskutere direktivet i de 20 år, det har eksisteret, og det er efter
min mening særlig aktuelt at diskutere det i dag, fordi det nye direktiv ikke løser
de problemer, som i dag eksisterer. Måske er direktivet med til at skabe flere pro-
blemer og dermed yderligere beskæftigelse i advokatbranchen.

Min opgave var indledningsvis at kritisere eller tage andre vinkler på de tre
teser, som min kollega har opregnet. Det vil blive en meget kort indledning, hvis
jeg kunne koncentrere mig om det. Jeg er ikke særlig uenig i teserne.

Den første tese, spørgsmålet om den delvise tilnærmelse af lovgivningen mel-
lem landene i Norden, er underbygget i selve det skriftlige materiale. Jeg er enig
i, at der er forskellige retstilstande, og at man her med fordel i dag kunne drøfte,
om det var noget, man kunne gøre noget ved. Om man kunne tillempe retstil-
standen.

Den væsentligste af teserne, er den tredie tese, som siger der er tale om en util-
fredsstillende stor uklarhed i retstilstanden. Det er umuligt at erklære sig uenig i
det standpunkt. Jeg tror, de fleste af de tilstedeværende vil kunne pege på yderli-
gere usikkerhed ud over de eksempler, der ligger i det skriftlige materiale.

Men jeg er ikke enig i det synspunkt, som også er fremført mundtligt i dag, at
det er et væsentligt problem, at man har fokuseret på beskyttelse af lønmodta-
gerne og ikke i tilstrækkelig grad har fokuseret på arbejdsgiverens problemer. Jeg
vil hævde det standpunkt, at mange sager kunne være løst, hvis arbejdsgiverne
tog det udgangspunkt, at det var meningen med direktivet, at sikre beskyttelse af
lønmodtagere i forbindelse med overgang til en ny virksomhed. Mange af de
sager, der har verseret gennem årene, skyldes, at arbejdsgiverne i for høj grad har
forsøgt at undgå virkningerne af direktivet. Det er min påstand, at hvis arbejds-
giverne i stedet havde valgt at acceptere vilkårene for direktivet, så ville mange
problemer kunne løses mellem en overdrager og en erhverver. Det er et problem,
som er stigende, når vi ser på udbudssituationen, udliciteringen, fordi der er en
part, nemlig den, som udbyder opgaven, som har muligheder for at sikre en for-
nuftig retsstilling i højere grad end den, der havde opgaven og den, der får den,
om disse bestemmelser gælder.

Det er for mig at se et af de store problemer: Hvorledes løser man hele udbuds-
situationen, altså den situation, hvor der er tre parter involveret i selve overførs-
len?

Jeg vil bruge lidt tid netop på den del af direktivet og lovene, som vedrører
udlicitering. Det er i virkeligheden fundamentalt, at selve spørgsmålet om, hvor-
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når direktivet i det hele taget finder anvendelse, stadigvæk er meget usikkert.
Hvornår foreligger der i det hele taget en overdragelse af en virksomhed?

I sin tese nummer to argumenterer Martti Kairinen for, at man ikke skal over-
drive den juridiske betydning af EF-domstolens forhåndsafgørelser som arbejds-
retlig kilde. For mig at se er problemet - og det er det udpræget i Danmark men
også andre steder - at direktivet ikke har kunnet indpasses naturligt i de bestå-
ende arbejdsretlige systemer. Det betyder, som det også er påpeget, at direktiver-
ne er blevet minimumsdirektiver, altså en minimalistisk harmoniseringslinie,
hvor man har lagt sig tæt op ad direktivet ved implementeringen i de enkelte
lande. Det betyder også, at man har haft EF-domstolen som et centralt instrument
ved fortolkningen af usikkerheder. Problemet er blot, at EF-domstolens afgø-
relser ikke er klare. Jeg vil også hævde, at de heller ikke har en linie, og dermed
har EF-domstolens afgørelser medvirket til at skabe den uheldige retstilstand,
som man har.

Ser vi på spørgsmålet om, hvornår der foreligger en overdragelse af en virk-
somhed, så opstillede domstolen en række kriterier - i den afgørelse, der hedder
Spijkers-dommen1- for, hvornår der forelå en overdragelse. Nøgleordet var, at
virksomheden skulle bevare sin identitet. Altså konstateringen af, at det, der
foregik efter overførslen, var det samme som før. Man så i bakspejlet, at det var
den samme virksomhed, der rent faktisk fortsatte. Det var det afgørende for vur-
deringen. Det betød i starten, at også en række udbudssituationer var omfattet,
fordi man umiddelbart fortsatte med den samme aktivitet, og det spillede en afgø-
rende rolle sammenholdt med, at der blev overført aktiver. Med Schmidt-dom-
men2 - om rengøringsassistenten, der var ansat som den eneste rengøringsassis-
tent i en bank - blev det fastslået, at direktivet også gjaldt, selv om der kun var
én lønmodtager knyttet til aktiviteten, også selv om denne aktivitet var sekundær
for selve virksomheden. I Danmark havde vi en retsafgørelse, som yderligere
sagde, at selv om der var tale om en intern aktivitet - driften af en kantine i en
virksomhed - så kunne direktivet finde anvendelse. Men Schmidt-dommen gav
anledning til så megen kritik i Europa, at domstolen i senere afgørelser, bl.a. i
Siiezen-dommen,3 tilføjede, at der skulle foreligge overførsel af en økonomisk
enhed. Det er de ord, som også gengives i det nye direktiv, at der skal være tale
om en økonomisk enhed.

Nu kan man rejse spørgsmålet: Hvis man har en aktivitet, som skal overføres
- er selve denne aktivitet, hvortil der er knyttet lønmodtagere, altid en økonomisk
enhed? Hvornår er det ikke en økonomisk enhed, hvis der er tale om en aktivitet,
hvortil der er knyttet lønmodtagere? Det kan være, man kan fa et svar på det i
debatten. Men hvis det altid er en økonomisk enhed, så siger Siiezen-dommen, at
det afgørende er, om der faktisk overføres en økonomisk enhed. Det, der over-

1 Jozef Maria Antonius Spijkers v. Gebroeders Bendik Abattoir CV, sak 24/85, Sml. 1986 s. 1119.
2 Christel Schmidt v. Spar- und Leihkasse der fruehren Amter Bordesholm, Kiel und Cronshagen
C-392/92, Sml. 1994 s. 1-1311.
3 Ayse Süezen v. Zehnacker Gebändereinigung GmbH C-13/95, Sml. 1997 s. 1-1259.
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føres, skal altså være en økonomisk enhed. Det problem har navnlig været svært
at behandle i trekantssituationen, altså situationen, hvor ejeren A allerede har haft
opgaven ude hos B, men nu i en ny udlicitering overdrager opgaven til C. Når
man ser på EF-domstolens afgørelser, er der ikke tvivl om, at denne situation
også kan være omfattet af direktivet. Det fremgår bl.a. af Redmond Stichting-
dommen,4 at selve denne situation også kan være omfattet af direktivet. Men det
vanskelige er her, at når C har faet opgaven, og der efterfølgende skal aftales mel-
lem B og C, hvad der nærmere skal gælde - skal C nu overtage busser, skal C
overtage lønmodtagere, er der aktiver, bygninger eller andet, knyttet til den
pågældende aktivitet og overførslen af den? - så vil direktivet ofte finde anven-
delse. Er der ingen aktiver - rengøringssituationen - så siger Süezen-dommen, at
det afgørende for, om der er tale om en økonomisk enhed, er, at en betydelig del
af arbejdsstyrken medfølger. Hvis der kun er én, så er vedkommende en betyde-
lig del, hvis han flyttes med over, men hvis der er mange, hvad skal der så til?
Hvad er en betydelig del?

Det store spørgsmål, der rejses her, er, om det, at en erhverver selv kan afgø-
re, om han vil have lønmodtagerne, også afgør, om direktivet finder anvendelse.
Er det i virkeligheden C selv, der afgør, om loven og direktivet finder anvendelse
ved at afgøre, om han vil have lønmodtagere med? Det er det spørgsmål, som for
mig at se, er noget af det mest centrale omkring virksomhedsoverdragelse. Er det
ligegyldigt, om den, der får opgaven, når han så går i gang med opgaven, ansæt-
ter andre for at undgå direktivet? Er det en omgåelse, eller er det noget, som er
acceptabelt, når man skal sikre beskyttelsen af lønmodtageren? Det er et pro-
blem, som ikke er afklaret, som jeg ser det.

Martti Kairinen nævner under punkt 2 i det skriftlige referat, at i Süezen-dom-
men bestod den virksomhed, der havde opgaven før, fortsat i sin helhed, efter
overdragelsen, og, at man således kan bruge det kriterium, der her var tale om.
En overførsel, hvor overdrageren fuldt ud fortsat består i sin helhed, det er - siger
han - et afgørende kriterium. Det synes jeg også, der kan være anledning til at
diskutere. I Schmidt-dommen, hvor en bank overfører sin rengøringsopgave, vil
man da sige, at det, at banken ikke selv udfører sin rengøring, indebærer, at nu
har man ikke fortsat sine aktiviteter i sin helhed. Bliver det så et argument for, at
Schmidt-dommen er rigtig? Vil det synspunkt så føre til, at hvis banken i stedet
for havde overført hele sin afdeling, så var det ikke virksomhedsoverdragelse, for
banken var i øvrigt i sin helhed fortsat med sine aktiviteter? Kan man bruge det
kriterium? Det stiller jeg mig meget tvivlende overfor.

Min egen holdning er den, at den cirkelslutning, som Süezen-dommen er
udtryk for, at man først afgør som erhverver, at man ikke vil have lønmodtagere
og derefter konstaterer, at nu gælder direktivet ikke, at denne cirkelslutning er
imod hele grundlaget for direktivet. Det er min påstand, at man normalt ville
kunne løse disse sager, hvis man i stedet for fastslog, at direktivet fandt anven-
4 Sophie Redmond Stichting v. Hendrikus Bartol C-29/91, Sml. 1992 s. 1-3189.
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deise. Derefter konstaterede man, at erhververen kun havde brug for et nærmere
antal lønmodtagere, og derefter i overensstemmelse med direktivet konstaterede,
at man kunne afskedige de overflødige medarbejdere af tekniske, økonomiske
eller organisatoriske årsager. Det er et af de hovedproblemer, jeg synes, det er
værd at tage op.

Det næste hovedproblem, er spørgsmålet: Hvad er det for rettigheder og plig-
ter arbejdsgiveren indtræder i? Hvis jeg skulle nævne et konkret problem, så vil
jeg pege på pensionsproblematikken, og det vil jeg, fordi EFTA-domstolen i en
norsk sag har fastslået, at en arbejdsgivers forpligtelse til at indbetale præmier til
pensionsordninger ikke overgår til en erhverver.5 Det er en konklusion, som efter
min opfattelse, ikke er i overensstemmelse med direktivet, og som i hvert fald er
i strid med den praksis, som man kender andre steder, også i Norden, og oplagt i
Danmark. Det overordnede spørgsmål her er, om direktivet alene undtager for-
pligtelsen til at udbetale pension, eller om direktivet også undtager forpligtelsen
til at indbetale til pensionsordninger. Spørgsmålet er: Er det rigtigt, at fordi man
ikke kan indbetale til den samme ordning, så indebærer det, at så indtræder en
arbejdsgiver ikke i forpligtelsen? Eller er problemet i virkeligheden ikke snarere
et spørgsmål om, at man i dag, hvor det er vigtigt, at der bliver foretaget opspa-
ring til pension, nogle gange giver lønstigninger i form af egentlig løn, nogle
gange i form af pension. Det er en del af det samlede honorar, som en lønmodta-
ger får. Er det afgørende ikke dermed, at arbejdsgiveren som erhverver må ind-
træde i forpligtelsen til at betale den samlede løn, uanset om det er i form af en
pensionsdel eller en løndel? Det forekommer mig at være det rigtige resultat,
men det er et problem, som er uafklaret.

Så vil jeg endelig som et tredie problem rejse hele problemstillingen omkring
de kollektive arbejdsretlige forhold. Det forekommer mig, at der har været -
udpræget i Danmark - en meget slingrende, usikker kurs omkring spørgsmålet
om, hvad gælder der i forhold til de kollektive arbejdsretlige systemer. I de skan-
dinaviske lande, hvor man traditionelt har haft stærke arbejdsretlige systemer,
som har fungeret godt, der mener jeg, at direktivet ikke tilstrækkeligt har taget
hånd om sikring af det arbejdsretlige system, og det er også min opfattelse, at
man ikke har været i stand til ved hjælp af de enkelte landes systemer at sikre den
kollektive del. Det er sådan i Danmark, at man, når der foreligger virksomheds-
overdragelse, fastslår, at en erhverver indtræder i forpligtelsen til at opfylde de
kollektive aftaler om løn, om ferie, og om overarbejde i forhold til den enkelte
lønmodtager. Men man indtræder ikke som part i overenskomsten. Den pågæl-
dende organisation er ikke længere en del af overenskomsten, hvis ikke erhver-
veren ønsker det. Man skal altså pludselig skelne mellem overenskomsten «som
sådan» og overenskomstens rettigheder, uanset om erhververen allerede har en
overenskomst. Det bliver ikke et afgørende element i denne diskussion.

5 Rt. 1997 s. 1965.
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Dette indebærer umiddelbart, at en række spørgsmål, som ellers afgøres i
Arbejdsretten, i det arbejdsretlige system, nu bliver et spørgsmål direkte mellem
den nye arbejdsgiver og den enkelte lønmodtager. Man flytter problemet fra den
arbejdsret lige del over i den civile del. Men samtidig rejser det et andet spørgs-
mål: Hvad er det for en retsstilling, denne lønmodtager nu har hos den nye
arbejdsgiver? Har vedkommende de rettigheder, han altid har haft? Har han ret-
tigheder efter den overenskomst, som den nye arbejdsgiver måtte have? Kan han
blande disse rettigheder? Kan han tage det bedste fra to verdener? Det er en dis-
kussion, som også er uafklaret, og som efter min opfattelse også kunne give
anledning til nogen overvejelse.

Det er nok de tre hovedproblemstillinger, som jeg vil pege på her. Martti
Kairinen slutter sit indlæg med at pege på, at der kunne være en overvejelse af,
at man i fællesskab gik sammen for at løse de vigtigste spørgsmål, der skaber
usikkerhed. Jeg sagde indledningsvis, at det er min opfattelse, at det nye direktiv
ikke løser nogle af de afgørende spørgsmål. Det kunne være en motivation for, at
man gjorde noget samlet for at forsøge at løse disse problemer. Jeg har forstået,
at den danske regering mener, at der slet ikke er behov for yderligere lovgivning
efter det nye direktiv. Så jeg bakker helhjertet op om, at det kunne være en god
idé.

Debattledaren, justitierådet Gustav Bygglin: Det förefaller som om vi i den här
diskussionen skulle ha en hel korg full med problem, men lösningarna verkar det
vara lite mera sparsamt med. Om vi ser på rubriken för debatten, Personalens
rättsliga ställning vid företagsöverlåtelse, så är det viktigaste det materiellträtts-
liga innehållet i skyddet. Vad vill man uppnå? Vem skall skyddas? När skall
reglerna bli tillämpliga? Hurdant skall skyddet vara och hur förutsebart skall det
vara? De här frågorna är så att säga allmänna frågor, som har tangerats i både
referatet och korreferatet.

En annan fråga som kommer upp i referatet är frågan om formerna för tryg-
gande av rättigheterna. Man kan trygga personalens rättsliga ställning avtalsvä-
gen - vi har ju kollektivavtalet som en möjlighet, måhända. Man kan göra det
genom tvingande lagstiftning; en minimilagstiftning eller en mera ingående.
Sedan kan man ju också, som vi här har konstaterat, trygga det genom att styra
själva lagstiftningen genom direktiv, och då kommer vi in på frågan om till-
närmning och hur långt man bör gå i tillnärmning.

Vi kommer också, när vi talar om formerna för tryggande av rättigheterna, in
på frågan om EG-domstolen som tolkare av reglerna. Det har höjts kritiska rös-
ter beträffande många domar som EG-domstolen har givit, och också beträffande
en dom som EFTA-domstolen har givit. Och då kan man ju också diskutera de
normgivande organens ställning i själva systemet vad gäller personalens rättsliga
ställning.
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Det som också har kommit fram är att diskussionen som vi nu för, för vi på
basen av direktiven såsom de är innan den nya ändringen är implementerad, och
då kanske vi mot slutet av diskussionen kan diskutera ändringsdirektivet och
vilka möjligheter vi då har att via implementering få saker och ting klarare.

Arbeidsrettens formann, Stein Evju, Norge: Hvis vi begynner med det allmenne,
så var min refleksjon da jeg leste referatet at det avspeiler et rop som har gjen-
lydt i Europa i manns minne. Som korreferenten ga uttrykk for, er det ikke mulig
å være uenig i referentens tredje tese. Problemene er omfattende. Det er kan
hende flere materielle spørsmål som skjuler seg i materien enn dem som ligger i
de hovedspørsmålene som referenten har på sin plansje, og de som har vært
berørt. Jeg vet ikke i hvilken utstrekning jeg skal gå inn på dem etter hvert, men
det er et grunnleggende problem at det er omfattende uklarhet både på det fel-
lesskapsrettslige området - i denne sammenheng tillåter jeg meg som nordmann
å bruke det som uttrykk for hele EØS-området - og på det nasjonale plan. Derom
er det ingen tvil. Det kan nok være en viss tvil om noen av de grunnleggende mål-
setningene og formålene som dette direktivet skal ivareta. Det er ikke tvilsomt at
et hovedperspektiv er beskyttelsen av arbeidstakernes posisjon ved overføring
eller overdragelse av virksomhet, men det har også en side til beskyttelsen av
arbeidsgiverinteressene, som kan være viktig på mange mater. Jeg minnes en kol-
lega fra et fremmed land, som da Katsikas-dommen6 hadde falt utbrøt: «Det er
utrolig hva denne domstol kan finne på!» Ideen var jo at arbeidstakerne skulle
følge med, for de er et viktig aktivum for en arbeidsgiver som kjøper en virk-
somhet. Katsikas er den sentrale dom om det som betegnes reservasjonsrett -
wiederspruchsrecht - eller arbeidstakerens mulighet til å nekte å følge med til
erververen, altså til den nye arbeidsgiver.

Den rettspolitiske diskusjon, som referenten har lagt opp til, har således fore-
gått gjennom lang tid, uten at vi er kommet særlig meget nærmere løsningen på
de konkrete materielle spørsmål, hverken fellesskapsrettslig eller nasjonalt.

Et punkt, hvor jeg vil stille meg annerledes enn korreferenten til referentens
forslag, gjelder ønsket om et nordisk samarbeid med sikte på å skape en enhetlig
rettssituasjon i Norden. Ikke fordi jeg generelt er skeptisk til en målsetting om
nordisk harmonisering innenfor dette felt, og heller ikke fordi jeg anser det lite
ønskelig med en slik harmonisering, men, som det ble pekt på, er et av proble-
mene innenfor området for et slikt minimumsdirektiv at de nasjonale rettstradi-
sjoner og rettskulturer er ganske ulike. Jeg mener vi skal ha respekt for at også
de nordiske, endog de skandinaviske, rettstradisjoner og rettskulturer på det
arbeidsrettslige felt har litt ulike avskygninger. De rettspolitiske overveielser som
må gjøres, vil, også ut fra andre grunner kunne lede til ulike resultater. Men jeg
vil ikke ha noen problemer med å gi min tilslutning til at et nordisk samarbeid,

6 Grigohos Katsikas v. Angelos Konstantinidis m.fl. C-132/91, C-138/91 og C-139/91, Sml. 1992
s. I-6577.



Ansattes rettslige stilling ved virksomhetsoverdragelse 611

med diskusjon og utvikling av en tenkning omkring de problemstillinger som
gjør seg gjeldende, ville være et godt fremtidsperspektiv.

Förbundsjurist Stellan Gärde, Sverige: Jag blev lite förvånad när jag läste inla-
gan från Martti Kairinen, med utgångspunkt från att den minimalistiska ton-
gången var mer minimal än vad jag trodde var rättsligt möjligt inom ramen för
samarbetet inom EU. Det är väl så att när man inte i Finland har gjort en klar
avgränsning för möjligheten att till exempel avvika i kollektivavtal till en lägre
nivå än vad direktivet medger, så undrar man ju om inte man i så fall har under-
känt målsättningen att harmonisera och ge lika rättigheter till arbetstagarna inom
ramen för EU. Och på något sätt känns det, eftersom om vi har en kollektivav-
talsrättslig tradition i Norden, lite märkligt att man den vägen skulle undermine-
ra EU-samarbetet, framför allt när man från de fackliga organisationernas sida
ser direktivet som ett sätt att lägga miniminivån på den enskilda arbetstagaren.
Och direktivet är väl heller inte så väsensfrämmande för vår rättstradition i
Norden. Målsättningen i direktivet är ju att grundläggande ge ett skydd för
enskilda arbetstagare, genom att ett avtalsförhållande skall bestå i samband med
en överlåtelse.

Det är uppenbart att man har massor av avgränsningsproblem, men jag tycker
ändå att det har framgått ganska klart att finns det ett grundläggande intresse från
arbetsgivarsidorna att respektera grundmålsättningen, så kommer problemen att
bli mycket mindre än om man så att säga vill försöka hitta rättsliga möjligheter
att inte acceptera skyddet som sådant. I Sverige har den inställning som arbets-
givarna har, lett till att arbetstagaren faktiskt fått ett försämrat skydd. Tidigare var
det ju så att stora branscher hade en naturlig övergång av anställda i samband
med byte av entreprenader. Detta har faktiskt upphörd. Arbetsgivaren tar nu inte
längre över de anställda för att undvika direktivets effekt. Det är den typen av
grundläggande interesseavvägning som skall tas hänsyn till när man skall tilläm-
pa och tolka direktivet.

Chefsjurist Sören Öman, Sverige: Jag tror det är viktigt att bemärka att EG-direk-
tivet riktar in sig på de enskilda arbetstagarnas rättigheter i första hand, och det
är de rättigheterna som skall övergå, och då kan inte de kollektiva parterna -
fackföreningarna och arbetsgivarna och deras organisationer - rå på denna rät-
tighetsövergång. Det tror jag är en av orsakerna till de svårigheter vi upplever
inom Norden. För en verksamhetsövergång är ju som regel en kollektiv före-
teelse som berör många arbetstagare och som föregås av överväganden om hur
verksamheten skall bedrivas, och i sådana frågor har vi åtminstone i Sverige -
och jag tror också i de övriga nordiska länderna - den traditionen att man för för-
handlingar med kollektivavtalsparterna, med fackföreningarna, och kommer
överens om hur man skall göra. Ett problem är här att man inte med bindande
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verkan för de arbetstagare som övergår, kan komma överens om vilka villkor
som skall gälla.

Det är också skälet, tror jag, till att så många här har tagit upp osäkerheten om
vad som gäller. Det är ju inget obekant inom arbetsrätten att man har oklara
regler t ex om när en person kan skiljas från anställning och vilka arbetstagare
man skall välja ut om det blir brist på arbete och som skall fä lämna företaget.
Men detta uppvägs - i de stora betydelsefulla frågorna som rör många anställda
och mycket pengar - av att man genom kollektivavtal kan skapa säkerheten - kan
skapa skräddarsydda regler. Så länge vi har ett direktiv som i en situation av kol-
lektiv natur ger enskilda arbetstagare rättigheter som man inte kan modifiera
genom kollektiva avtal, så har vi nog den här osäkerheten om vad det är som
gäller.

Justitierådet Gustav Bygglin, Sverige: Om vi börjar komma in på frågan om
kollektiv-avtalen, så kanske vi kan fundera ett tag på modeller för att styrka
skyddet, och då kommer vi ju in på frågan om hur långt skyddsreglerna bör till-
närmas. Bör man sträva till en väldigt långt gående harmoni och utförlig regle-
ring på gemenskapsplanet, eller skall man ha nationell rörelsefrihet? I det sam-
manhanget tror jag att man gott kan dryfta EG- och EFTA-domstolens ställning
som tolkare. Hur ändamålsenligt är det att smärre skillnader i nationell lagstift-
ning hamnar att avgöras inför EG- och EFTA-domstolen?

Förbundsjurist Bo Ericson, Sverige: Vi ändrade och anpassade vår lagstiftning,
som trädde i kraft 1 januari 1995, och den första tiden var det problem med hur
man gjorde identitetsbedömningen, dvs hur verksamheten bevarade sin identitet
vid övergången. Detta var mycket svårt att få grepp om. Jag tyckte själv att EG-
domarna var väldigt svåra att läsa, och att de var motsägelsefulla. Men proble-
men nu tror jag är vad som gäller efter övergången, alltså vilka villkor som gäl-
ler för den enskilde. Och det är väldigt stora frågor som fortfarande är olösta.

Vad jag tänkte ta upp nu, är vad som gäller vid övergång mellan länderna, allt-
så om det finns en arbetsgivare i Sverige som överlåter sin verksamhet till en
arbetsgivare i Danmark. Jag har själv varit inblandad i ett sådant problem. Man
skulle ju kunna tycka att det här var ganska enkelt. Det borde inte ha någon bety-
delse vilket lands lag som skall tillämpas eftersom det är samma regler. Men det
visade sig att det är nog inte det. När vi ringde till danska LO och undersökte vad
reglerna säger där, så visade det sig att man kanske har i stort sett samma regler,
men man lägger tyngdpunkten på olika saker - tolkar på olika sätt. Man har olika
traditioner. Reglerna verkar ha olika innebörd, trots att de formellt sett ser ut att
ha samma. Här verkar finnas problem. Tanken är ju att det skall kunna ske över-
föringar enligt syftet med direktivet, och att det då skall skydda de anställda även
i sådana sammanhang när man går mellan länderna.
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Domaren i EF-domstolen Leif Sevón, Finland: Jag har fyra kommentarer, av
vilka två är allmänna. Den första är att, för den som skall tillämpa direktivet, är
det mycket svårt att inte vara enig med början av referentens tredje tes. Direktivet
är tidvis obegripligt och delvis ohanterligt. I 6 land skulle man vara frestad att
annullera direktivet på grund av att det är obegripligt. Huruvida det nya direkti-
vet är bättre ägnat för en sådan operation, återstår att se.

Men om alla parter lider av oklarheten, så finns det i allmänhet ett medel för
att lösa problemet, genom är att man avtalar om det som man kan avtala om. Och
om alla tre berörda parter - överlåtare, förvärvare och arbetstagare - lider av
oklarheten, så står det ju dem till buds att eliminera det bekymret. Vill de inte det,
får de ta konsekvenserna av oklarheterna.

Min tredje och min fjärde kommentar går på referentens andra punkt. Jag tror
att man skall vara oerhört försiktig med att hävda att det finns en speciell arbets-
rättslig EG-doktrin som avviker från de allmänna lärorna, och att påstå att den
juridiska relevansen av direktivet och domarna skulle vara mindre på det här
området än på andra områden. Då bäddar man för en del överraskningar, av vilka
få kommer att vara behagliga. Det är en betydande risk för en jurist att säga att
man kan negligera direktivets text och EG-domstolens domar.

Därmed vill jag inte ha sagt att vad domstolen har gjort, alltid är klart. Men
för att förstå vad som har hänt i EG-domstolen, måste man acceptera att proble-
men har serverats som «peace meal». Det kommer mål efter mål där frågorna
dessutom är formulerade så att man i sak vill ha ett substansavgörande av EG-
domstolen, i målet inför den nationella domstolen. Man ställer frågan: «Faller
den här typen av överlåtelse innanför direktivet?»; och när man har svarat på den
frågan så har man egentligen också sagt hur målet inför den nationella domsto-
len skall avgöras. Frågan ställs också på ett sådant sätt att svaret nödvändigtvis
blir bundet till omständigheterna i det enskilda fallet, och domstolen har varken
förmåga eller möjlighet att placera in det föreliggande fallet i ett väldigt brett per-
spektiv. Man avgör målen som de kommer, försöker upprätthålla en konsekvens,
men är nog medveten om att det inte alltid har lyckats.

Jag vill att man skall se Süezen-dommen1 på ett annan sätt än vad som har
kommit fram här. Både referenten och korreferenten har hänvisat till Spijkers-
dommen* och de kriterier som uppställdes där. Och om man ser på de kriterierna
i förhållande till de som nämns i Süezen, så finns de alla i Süezen, men det finns
komplement. Det man försökte göra i Süezen, var två saker: Dels försökte man
formulera kriterier i skenet av vad man visste vara de relevanta kriterierna.
Därmed har man inte sagt att det inte kan komma fram nya omständigheter som
bör fogas till listan i framtiden. Det andra man ville göra med Süezen var att få
ett slut på frågorna i den väldigt konkreta form som de hittills har kommit.
Innebörden i Süezen är att säga: Här har ni de omständigheter som den nationel-

7 Se note 3.
8 Se note 1.
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la domstolen och därmed parterna skall beakta när de reglerar frågan. Hur de
sedan löser det här problemet och vilken vikt de ger åt de olika elementen tagna
tillsammans, det är frågor som egentligen är så problematiska ur EG-rättslig syn-
punkt att man skulle behöva gå till EG-domstolen i fortsättningen för ett svar. Så
det här är ett fall där man verkligen har försökt delegera det konkreta beslutsfat-
tandet i större utsträckning än tidigare till de nationella domstolarna, därför att
EG-domstolen inte har mer att säga än vad den har sagt, med mindre den blir för-
sedd med nya element.

Det finns ett element i Süezen som förtjänar att understrykas. Det har varit tal
om att det skall föreligga en överlåtelse också av materiella tillgångar, och det har
varit tal om att det är relevant hur stor del av arbetstagarna som övergår i den nya
arbetsgivarens tjänst. Men i Süezen sägs att det är fråga om de kvantitativa och
det kvalitativa aspekterna hos de arbetstagare som övergår. I ett högteknologi-
företag kan det mycket väl tänkas att övergång av en nyckelperson betraktats som
överlåtelse av en ekonomisk enhet, oavsett vad som händer med resten. Den
flexibilitet som derigenom införts, skapar kanske större oklarhet, men gör att
reglerna kanske fungerar bättre än vad de gjorde tidigare.

Ett särskilt problem har gällt den situation där det har varit fråga om offerter
på en verksamhet som inhämtas av en arbetsgivare som söker en underleveran-
tör. Spörsmålet är huruvida också det här kan betecknas som en överlåtelse av en
ekonomisk verksamhet. Om man ser på den dom som har getts i den frågan, och
kombinerar den med Süezen, så far man intrycket att domstolen har blivit ganska
mycket mera återhållsam, och att en dom av typ av Schmidt9 skulle vara mycket
osannolik i framtiden. Det måste vara någonting relevant och inte enbart en städ-
hink som övergår från den ena till den andra.

Advokat Lars Svenning Andersen, Danmark: Jeg vil knytte en kommentar til Leif
Sevóns bemærkning: Det er rigtigt, at man kan aftale sig til løsninger. Det, der er
det store problem i mange af afgørelserne, er, at man har disse tre personer -
udbyderen, den der har og den der får opgaven - hvor jeg ser mange muligheder
for at løse problemerne. Det er arbejdsgiverne blevet meget mere opmærksomme
på i Danmark ved, at den, der står for udbudet, mere aktivt går ind i processen.
Så tror jeg, man kan løse mange problemer.

Så nævnte han, at EF-domstolen har det problem, at der bliver stillet konkre-
te spørgsmål. Jeg vil godt sige to ting om det. Det ene er, at i forhold til domme
fra Danmark, så er der grund til at rose Domstolen, fordi man begrunder sine
afgørelser. Det synes jeg er meget prisværdigt. Men når det drejer sig om spørgs-
mål, så har EF-domstolen en vældig god evne til at sige: «Nok har I stillet syv
spørgsmål, men vi forstår det nu sådan, at I egentlig ville stille spørgsmål to og
fire.» Man finder selv ud af, hvordan man vil forstå de spørgsmål, man vil svare
på. Det har jeg meget respekt for, men det er ikke der, problemet ligger. Der er

9 Se note 2.
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ingen tvivl om, at Domstolens afgørelser på det område her har haft ganske stor
betydning, og positiv betydning for Danmark. Der, hvor jeg ser problemet i
Süezen-dommen,10 er hvor det gelder spørgsmålet om kvalitet og kvantitet. Den
fleksibilitet, der ligger her, er bestemt en god ting, men det, jeg savner i præmis-
serne er, at Domstolen også mere klart havde sagt, at hvis man har typer af virk-
somheder, hvor der ikke er aktiver, hvor lønmodtageren er aktivet, da er det ikke
afgørende, om der følger eller ikke følger lønmodtagere med. Det afgørende er,
om der følger eller burde følge lønmodtagere med. At man siger, at hvis det var
således, at arbejdsgiveren skulle bruge de pågældende eller andre tilsvarende
medarbejdere, så kan han ikke omgå direktivet ved at lade være. Den sætning har
jeg savnet.

Professor Martti Kairinen, Finland: Ja, jag har skrivit i mitt referat några kritis-
ka saker om förhållandet till EG-rättens dominans i de här frågorna, och det beror
på just de rättsskildaproblemen som vi har i Norden. Man vet inte säkert hur skall
man ta de nationella prejudikaten och hur skall man förhålla sig till EG-rättens
nya problem. De här frågorna är stora i Finland, som nu är medlem i EG-samar-
betet. Men såvitt jag kunde förstå LeifSevón, sade han att EG-domstolen nu i
dessa nya domar har givit ett större spelrum för nationella domstolar i det här
sammanhanget, att EG-domstolen vill bara ge de relevanta kriterier och kanske
säger någonting om vilka är avgörande, men vill inte lösa de praktiska proble-
men. Det är just den linjen som jag också förespråkar i min skrift.

Professor Niklas Bruun, Finland: Jag tänkte kort kommentera det nya direktivet,
som är ett ganska intressant dokument på det sättet att det uttryckligen sägs att
direktivet inte syftar till att införa några förändringar i det rådande rättsläget.
Direktivet syftar till att bevara det rådande rättsläget, men till att förtydliga det.
Och i de länder där man utgår från att man redan från tidigare har implementerat
direktivet på ett tillfredsställande sätt, ställs man då inför den principiella frågan:
Räcker det med att man låter lagstiftningen stå som den är, eftersom direktivet ju
inte syftar till några förändringar, eller skall man skriva in den betydande mängd
tilläggstext och det nya som ingår i direktivet? I vissa artiklar ingår det nya
begrepp som främst är hämtade från rättspraxis. Det är kanske ett mera generellt
EG-rättsligt problem hur man skall förhålla sig till direktivimplementering, där
vi ju har lärt oss av danskarna och andra att vi skall vara lite försiktiga med att
införa långa, väldigt nationella implementeringar, för det kan sedan visa sig att
EG-domstolen går i en helt annan riktning, och då står man där och skall ändra
lagstiftningen. Så man är väl tvungen att ganska långt hålla sig till direktivets
text, och sedan är det en nationell avvägning hur långt man vill skriva in den nya
texten. Men i viss mån kan man naturligtvis försöka lösa nationella problem i det

10 Se note 3.
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här implementeringssammanhanget, men de mångfacetterade problemen som
hänger samman med företagsöverlåtelserna är svåra att lösa lagstiftningsvägen.

Advokat Lars Svenning Andersen, Danmark: Jeg er helt enig i det Niklas Bruun
har sagt. Problemet kan være det, at hvis man nu laver en ny lovgivning, som blot
skal præcisere det, der allerede er gældende, så skaber man nye tekster og der-
med måske nye sager i forhold til, at hvis man kigger på den nuværende lovgiv-
ning og de afgørelser, som der ligger, så er der tale om en præcisering af, hvad
der skulle være gældende ret. Som jeg sagde i min indledning, så synes jeg ikke,
at direktivet løser problemer. Det, jeg synes, er mere interessant, er: Hvad er gæl-
dende EF-ret? Er det Süezen-dommen11 og Schmidt-dommen,12 eller er det kun
Süezen-dommen?Hvor går grænsen? Det var mere interessant måske, at få det
spørgsmål afklaret.

Jeg vil også knytte en kommentar til en tidligere bemærkning. Det blev nævnt,
at man kunne forestille sig, at man kollektivt kunne løse nogle problemer. Det,
der har været problemet i forbindelse med implementeringen af direktivet i for-
hold til det kollektive system, er, at arbejdsgiverne ikke i forhandlingerne og dis-
kussionen om lovgivningen, ville give mere end minimum, fordi det er en del af
det kollektive system, at det, man skal give, skal man give i en forhandlingsfase
i forbindelse med de kollektive overenskomster. Det vil formentlig også betyde,
at man ikke vil kunne forvente mere end en minimumsimplementering. Men man
kunne sagtens forestille sig, at de kollektive overenskomstparter i konkrete virk-
somhedsoverdragelser kunne finde løsninger, som både kunne gå over og under
direktivet. Derfor er jeg enig i det synspunkt, at der kunne måske have været et
behov for en fleksibilitet, hvor parterne fik mulighed for at lave fornuftige ord-
ninger, og hvor arbejdsgiverne også fik et større incitament, end de har i dag.
Men direktivet lægger ikke op til det. Det er kun i forbindelse med konkurs-
situationer, at man åbner op for de muligheder.

Professor Martti Kairinen, Finland: Det har åtminstone i Finland varit några dis-
kussioner om vi skulle ha mera samarbete om de här sakerna bland de nordiska
länderna. Jag hoppas att vi skulle ha lite mera samarbete i det här sammanhang-
et, och det gäller då samarbete mellan fackföreningarna i de nordiska länderna
och också arbetsgivarparterna. Jag tror att det skulle vara också i intresse av
arbetsgivarna att de skulle få bättre lagstiftning eller bättre avtal om de här saker-
na. Just den här oförutsebarheten är ju ett ganska stort problem och kostar myck-
et för arbetsgivarna också. Och jag bygger mitt hopp just på den här punkten.

Om man nu tänker på att göra en implementering av det nya direktivet, så är
det ett ganska stort gemensamt problem för de nordiska länderna. Men om man
tittar på hela kartan av EGs medlemsstater, så har vi i Norden de bästa möjlig-

11 Se note 3.
12 Se note 2.
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heterna att göra någonting med det kollektiva avtalssystemet. Vi talar ju gärna
om den nordiska modellen i Europa. Dock är jag lite skeptisk, för vi har ju för-
sökt vid många andra tillfällen att göra någonting med det här gemensamma pro-
blemet, men har inte lyckats särskilt bra.

Arbeidsrettens formann, Stein Evju, Norge: La meg komme tilbake til noe av det
som har vært berørt tidligere. Først en kommentar til det som knytter seg til tariff-
avtalene: Er det én ting jeg er sikker på, så er det at i den utstrekning man skal
bygge på tariffavtaler som instrument for å regulere rettsvirkningsspørsmål ved
overføring, og basere seg på det, så må det være på det konkrete plan i den kon-
krete transaksjon. Som Leif Sevón pekte på, har man muligheten til å avtale kon-
krete løsninger, så lenge man befinner seg over det minimumsnivå som den
nasjonale lovgivning krever. Men, som Sören Öman riktig pekte på, befinner vi
oss i et spenn hvor lovgivningen, som bygger på direktivet, fokuserer på indivi-
duelle rettigheter og plikter som ikke kan avtales bort gjennom de kollektive
mekanismer. Det er et tilleggspoeng, som jeg skal komme tilbake til, men det er
et viktig perspektiv.

Det må være klart at kollektive avtaler - tariffavtalene - iallfall ikke allment
kan benyttes som instrument for gjennomføring eller implementering av direkti-
vets krav, ganske enkelt fordi det er et krav at disse rettigheter skal sikres for alle.
Og når man ser på for eksempel Danmark og Norge, med en kollektivavtaledek-
ning i privat sektor på ca. 50 %, så betyr jo det at store deler av arbeidsmarkedet
ikke ville være omfattet av slik regulering. En stor andel av arbeidstakerne i den
virkelige verden ville ikke ha noe vern.

Jeg går tilbake til forholdet mellom det individuelle og det kollektive nivå, for
det er kanskje ett av de interessante problemer som ennå ikke har vært særlig
meget diskutert. Fokus i debatten, både i dag og i stor utstrekning tidligere, har
jo ligget på rettsfaktumsiden, omkring spørsmålet: «Når foreligger en relevant
overdragelse?» Det har i mindre utstrekning vært diskusjon om rettsvirkningssi-
den. Som Lars Svenning Andersen pekte på i sitt korreferat, oppstår det her et
spenn ved at direktivet gir anvisning på at de rettigheter og plikter som eventuelt
måtte følge av en tariffavtale hos overdrageren, skal gjelde, men som individuel-
le rettigheter og plikter deretter. Tariffavtalen berøres ikke av direktivet. Den
rettslige situasjon i de nordiske land med hensyn til tariffavtalens stilling ved en
overføring av virksomhet, er i utgangspunktet ulik. Innstillingene er forskjellige.
Noen har og andre har ikke lovregulering om dette. Det er et enormt felt av frem-
stillinger som gjør seg gjeldende. Det kunne være fristende å gå inn i dette som
et tema for diskusjon. Men det er såvidt teknisk og i seg selv så omfattende pro-
blem, at jeg ikke er sikker på om det er den riktige anledning til å trekke disku-
sjonen opp på det mer tekniske nivå. Men her ligger jo den lille modifikasjon,
eller det lille poenget, jeg ville peke på i forhold til direktivets artikkel 3 nr. 2 -
bestemmelsen om forholdet mellom rettigheter som går over, altså rettigheter
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som arbeidstakeren tar med seg, og virkningene av en tariffavtale hos erververen.
Utgangspunktet vil kunne være at hvis erververen har en tariffavtale fra før, så
vil arbeidstakerne kunne bli omfattet av den, slik at erververen kan gjøre sine
rådende lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtalen gjeldende også for de andre,
nye arbeidstakerne som kommer til ved overføringen. Men det vil ikke gjelde
uten videre. Dette har også med tariffavtalens saklige omfang og alminnelige
normer om tariffbundethet å gjøre. Her er problemstillingene så mange at jeg tror
vi kunne bruke en dag eller to, eller kanskje en ukes tid i nordisk samarbeid, bare
på å kartlegge problemområdet, for så å se hvor vi befinner oss. Men la det i hvert
fall være nevnt som et spennende tema som kan forfølges.

Et annet rettsvirkningsspørsmål, som korreferenten pekte på, er forholdet til
yrkesbaserte pensjonsordninger. Den norske saken i Rt. 1997 s. 1965 illustrerer
flere poenger. Det ene er at ettersom direktivet er et minimumsdirektiv, er det jo
tenkelig at man nasjonalt gjennomfører ordninger som går lengre, dvs. gir
arbeidstakerne større rettigheter enn direktivets minimumsvilkår. I slike tilfeller
er det i hvert fall ikke tvilsomt at de tradisjonelle nasjonale rettskilder eller retts-
kildefaktorer vil få en større betydning enn de fellesskapsrettslige. Den norske
saken illustrerer det på en elegant måte. Da den stod for anneninstansen, sa den
norske lagmannsrett at uansett hvordan det måtte være med direktivet, så måtte
den norske lov, og forarbeidene, forstås slik at arbeidsgiveren skulle være for-
pliktet til å betale. Men spørsmålet ble altså forelagt for EFTA-domstolen, og
Høyesterett tok et annet standpunkt til fortolkningen av de norske lovforarbeider.
Det ble sagt at uttalelsene i forarbeidene berodde på misforståelse, og at inten-
sjonen ikke var å gjøre mer enn å gjennomføre en minimumsimplementering.
Mellom dette lå altså EFTA-domstolens uttalelse, og det den illustrerer er det
man var inne på før pausen, nemlig at uansett hvordan man stiller spørsmål, er
det ikke alltid så lett å få svar. For essensen i den uttaleisen som EFTA-domsto-
len ga, er at den ikke gir noe svar på hovedproblemet. De sammensatte ordning-
er, som har ulike elementer, og hvor den nye arbeidsgiver kan ha förpliktelser til
å betale på individuelt nivå, selv om selve den kollektive ordning ikke kan opp-
rettholdes. Men dette er igjen et omfattende teknisk problemområde, hvor jeg
ikke er i særlig tvil om at den løsning EFTA-domstolen falt ned på, ofte ikke vil
gi noe svar på problemet. Holdningen i det norske system har vært at dette er
nært forbundet med forsikringsrettslige problemstillinger, som igjen kombinerer
seg med skatterettslige problemstillinger.

Hvilke løsninger kan det være mulig å finne innenfor de rammene som eksis-
terer? Det er et annet problemområde som, i hvert fall fra norsk side sett, langt
fra er løst i dag, og som kanskje vil være velegnet for videre tenkning, gjerne i
fellesskap med andre, som har et annet utgangspunkt og en annen praksis. Det vil
absolutt være av interesse.
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Advokat Lars Svenning Andersen, Danmark: Det var på alle måder et spændende
indlæg, og tanken om at bruge en dag eller to til at diskutere overgangen i for-
hold til kollektive overenskomster, altså hvad der gælder i overgangsperioden,
det var en behagelig tanke. Jeg er helt enig i, at der er en lang række problemer,
og det er også meget sandsynligt, at man med de forskellige udgangspunkter,
man har, ikke kan finde fælles linier. Jeg oplever også diskussionen i dag sådan,
at man kan have nogle vinkler, nogle synspunkter, på disse problemstillinger,
som vi allesammen kan have glæde af at udveksle. Om det kan føre længere, vil
jeg stille mig en anelse tvivlende overfor.

Jeg vil godt sige om det med pensionsordningerne, at hvis man skal skære det
lidt til, er det interessant, at man har faet fastslået, at direktivet retter sig mod
beskyttelsen af den enkelte lønmodtager. De kollektive rettigheder som sådan -
organisationsdelen - er ude. Det er ren beskyttelse af lønmodtagerens rettighe-
der. Når man kommer til pensionsdelen, så kan man ikke sige, at det er ikke den,
vi interesserer os for. Vi interesserer os for, at individet - den enkelte - rent fak-
tisk får et beløb indbetalt og det er det, man skal fortsætte med. Det er den tan-
kegang, man har i Danmark. Det giver nogle tekniske problemer - måske større
tekniske problemer i Norge - men det er udgangspunktet. Hvis en arbejdsgiver
indbetaler 10 % af lønnen til en pensionsordning, så skal han indbetale disse
10 % enten til den samme eller til en anden pensionsordning, eller på anden måde
løse problemet. Der har man et problem, som forekommer det mig, vil være sti-
gende. I Danmark er det nyt med disse arbejdsmarkedspensionsordninger. De er
stigende, og derfor vil problemet blive stigende. Jeg er ked af, at den norske
højesteret ikke er enig i, at det allerede følger af direktivet, at sådan må det nu
engang være.

Chefsjurist Sören Öman, Sverige: Ändringsdirektivet, till skillnad från det ur-
sprungliga direktivet, innehåller inte något i företalet om att syftet är att skydda
arbetstagarnas rättigheter, utan syftet med ändringsdirektivet är snarast att preci-
sera den praxis som EG-domstolen har mejslat ut, närmast till fromma för arbets-
givarsidan. Huruvida detta har lyckats eller inte, det är väl en annan fråga. För
den sammanfattning som görs i direktivet, kan man ju ha synpunkter på om den
är en riktig sammanfattning av EG-domstolens praxis eller inte; och de syn-
punkterna kan framföras dels från nationellt håll och dels av EG-domstolen själv
så småningom, när det här ändringdirektivet skall prövas. Men det är viktigt att
komma ihåg att syftet är inte att stärka skyddet för arbetstagarna enligt vad som
står i företalet till EG-direktivet.

Den andra frågan jag hade tänkt ta upp gällde framtiden och eventuellt nord-
iskt samarbete, och var möjligheterna till det skulle finnas. Som vi hörde Leif
Sevan, så verkar det inte som om det skulle komma så mycket mera från EG-
domstolen. I de senaste domar som har kommit om övergångsbegreppet, så fram-
går det ju att Domstolen har frågat den frågande nationella domstolen efter
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Süezen-dommen,13 om inte den ville dra tillbaka sin fråga nu när man hade fatt
Süezen-dommen. Det visar väl på en inställning att vi kan inte hämta så mycket
mera därifrån, utan det har, som Leif Sevón uttryckte det, överlämnats mera spel-
rum till de nationella domstolarna. Och när det nu är på det viset så borde det ju
vara mycket värdefullt att samla den nordiska praxis som finns kring övergångs-
begreppet, för någon sådan samling eller genomgång finns inte. Det är det ena
temat där nordiskt samarbete kunde vara viktigt.

Det andra är det som Stein Evju tog upp: Frågorna om kollektivavtalet. Om
man nu har på några punkter möjligheter att träffa avtal och därmed undanröja
oklarheterna, då borde man ju undanröja de oklarheter som finns i fråga om hur
och vem skall träffa avtalet. Problemen är synnerligen komplicerade i och med
att det är så många parter inblandade. Sex parter kan det åtminstone vara, om vi
har två stycken arbetsgivare, en arbetstagare och var och en av dem är med i var
sin organisation. Så kan man mycket väl fråga sig: När börjar ett nytt kollektiv-
avtal att gälla efter övergången, och vem är det som kan träffa det? Det andra är
frågan om det enskilda anställningsavtalets övergång. I Sverige har det kommit
för ett par år sedan en dom som i princip innebär att om överlåtaren av en verk-
samhet har vidtagit en uppsägning inför en övergång på grund utav brist på arbe-
te, så är den uppsägningen inte giltig i förhållande till förvärvaren. Denne skulle
alltså vara tvungen att på nytt säga upp den anställde efter det att han eller hon
hade övergått. Och det är en vändning som jag tyckte var lite överraskande i och
med att direktivet bygger på att det enskilda anställningsavtalet skall övergå
sådant det var i själva övergångsögonblicket, uppsagt eller inte. Det är ytterligare
en fråga som man säkert kunde ha nytta av att diskutera i ett nordiskt samman-
hang.

Professor Martti Kairinen, Finland: Jag vill säga att det är lite svårt om man för-
söker avtala bort de problemen som uppkommer i det här sammanhanget. Jag har
varit med i några företagsöverlåtelser i Finland, där de två företagare försöker
planera de arbetsrättsliga funktioner och effekter på förhand. Det syns vara en
mycket lång väg, och det har som produkt långa avtalsartiklar - den amerikan-
ska rättsordningen. Men det kan ju vara den bästa möjligheten när lagen är så
oklar och direktivet inte kan hjälpa oss i de konkreta frågorna som uppställts här
idag. Jag instämmer också i tankarna att om vi skulle ta kollektivavtalet som ett
instrument att lösa de här problemen. Det är just den fråga som uppstår att med
vem skall man då göra ett avtal? Är parterna villiga att avtala med arbetstagarnas
förbundsrepresentanter? Där uppstår också frågan om företagshemligheter och
sådana saker, som inte är lätta att svara på i de olika dimensioner som företags-
överlåtelser innehåller. Men jag hoppas dock att de nordiska parterna på arbets-
marknaden tar de här frågorna på allvar och försöker att formulera några linjer
och mål som skulle vara bra för hela vår rättsliga utveckling i framtiden.

13 Se note 3.
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Advokat Lars Svenning Andersen, Danmark: Jeg har løbende kommenteret de
fleste ting, så jeg skal gøre det kort. Jeg synes selv, det har været meget spæn-
dende at høre de erfaringer, man har andre steder fra, og noget så simpelt som en
samling af praksis, som det bliver nævnt, findes formentlig ikke. Jeg har ikke
kendskab til det. Der kunne være et behov for, at man forsøgte at få en mere sys-
tematisk erfaringsudveksling, som det også blev nævnt. Det er jeg meget enig i.

Problemet omkring de kollektive parter, det at få de kollektive parter ind i pro-
blemstillingen, starter allerede ved spørgsmålet om, hvem er disse parter så? Er
det dem, der har den kollektive overenskomst hos overdrageren, eller er det dem,
der har det hos erhververen, eller er det begge parter? Et af problemerne, som vi
ikke har haft diskuteret så meget, er også, at de forskellige arbejdsgivere eller
arbejdstagerorganisationer har forskellige holdninger til, hvad der skal gælde,
afhængig af om de nu har overenskomsten hos sælgeren eller hos køberen. Der
er også internt mellem lønmodtagerorganisationerne forskellige holdninger. Der
kunne man måske ønske sig, at man mere overordnet tog fat på dette. Det kunne
man også gøre i forbindelse med en mere generel aftale om, hvem det var der
skulle varetage interesserne for de lønmodtagere, der skulle - eller muligvis skul-
le - med over til en anden erhverver.

Jeg vil gerne kommentere spørgsmålet, om en opsigelse hos en overdrager, der
senere kendes ugyldig, medfører, at nu er den pågældende pludselig ansat hos
erhververen. Der ligger en EF-afgørelse, som kan læses på den måde, at selv om
man ikke er gået med over, så kan man alligevel, hvis man skulle have været med
over, gøre det gældende over for en erhverver.14 Set fra et arbejdsgiversynspunkt,
så er det en livsfarlig afgørelse. Men set ud fra det synspunkt, at man ønsker at
opnå direktivets virkninger, er en sådan afgørelse med til at sikre, at køber og
sælger er nødt til at tale sammen om, hvem der skal med over. Det tror jeg kan
være begrundelsen for afgørelsen; at man altså for ofte ser, at en køber overlader
det til sælgeren at afskedige folk, der ikke burde være afskediget efter virksom-
hedsoverdragelsesdirektivet. Men her ligger der også en meget interessant dis-
kussion.

Vi kom også let hen over tidligere på dagen Katsikas-dommen,15 altså spørgs-
målet, om man kan sige fra som lønmodtager, at man vil ikke gå med over. Jeg
er egentlig enig i det synspunkt, at hvis det handler om, at man skal tage løn-
modtagere med, og de skal beskyttes, så må udgangspunktet også være, at så skal
de også følge med, således at lønmodtageres muligheder som udgangspunkt for
at sige fra, er muligheden for - som altid - selv at sige sit arbejde op. Det kan
man jo altid gøre. Katsikas-dommens rækkevidde er altså usikker.

Sammenfattende kan man sige, at der er fuld beskæftigelse til os i mange år
fremover. Der er nok at tage fat i, og jeg håber, vi får mulighed for også tvær-
nationalt at fortsætte denne diskussion.

14 C-319/94 Jules Dethier Equipment SA v. Jules Dassy andSovam SPRL, Sml. 1998 s. I-1061.
15 Se note 6.


