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Regulering af den kollektive
arbejdsret

ved lov eller ved aftale?
(Se bilag 13)

Debatleder: Ordförande i Arbetsdomstolen Nina Pripp, Sverige
Beretning: Kontorfuldmægtig Eva Hvelplund

Debatlederen, ordförande i Arbetsdomstolen Nina Pripp, Sverige bød
velkommen, præsenterede referenten, korreferenten samt referatskri-
veren og gav nogle praktiske oplysninger vedrørende mødet.

Referenten, verkställande direktör Erland Olauson, Sverige redegjorde
herefter for sine teser:

For at kunne opnå en meningsfuld debat om emnet, er det nød-
vendigt at definere, hvad man ønsker at opnå gennem den arbejds-
retlige regulering.

Når man er enig om definitionen, bliver spørgsmålet om midler
interessant.

Den arbejdsretlige regulering i Norden har to hovedformål, dels at
beskytte arbejdstagerne som den svage part i arbejdsforholdet, og dels
at skabe grundlaget for et stabilt og velfungerende arbejdsmarked.
Disse to målsætninger kan, afhængig af det politiske udgangspunkt,
betinge hinanden eller stå i et modsætningsforhold til hinanden. Dette
er dog ikke af væsentlig betydning for valget mellem lov eller aftale-
mæssig regulering.
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Valget må bero på de traditioner, sociale forhold og den almene
retsopfattelse, som gælder i samfundet. Norden har, set i forhold til
andre lande, i disse henseender et fællesartet udgangspunkt, der dan-
ner grundlag for en fælles nordisk arbejdsretlig model, i alt fald i
sammenligning med andre europæiske lande.

Da den nordiske model blev udviklet i begyndelsen af 1900-tallet,
gjorde samtlige nordiske lande et ensartet valg med hensyn til den
kollektive overenskomsts retlige funktion.

Dels tillagde man den kollektive overenskomst direkte retsvirkning
i de enkelte ansættelsesforhold, og dels medførte den kollektive over-
enskomst i praksis en absolut fredspligt i aftaleperioden. Derigennem
anvistes arbejdsmarkedets parter den i princippet eneste vej at opnå
sine vigtigste mål, der for arbejdstagersiden er en retfærdig fordeling
af produktionsresultatet, og for arbejdsgiversidens vedkommende et
acceptabelt lønniveau og endelig fredspligten i aftaleperioden.

Forandres disse forudsætninger, vil samtidig grundlaget for arbejds-
retten i alle de nordiske lande forandres.

På denne baggrund bør de grundlæggende regler reguleres af sam-
fundet ved lov. Dette gælder således retten til at iværksætte kollektive
kampskridt, retsvirkningerne af den kollektive overenskomst, parter-
nes ret til at organisere sig, organisationernes forhandlingsret og or-
ganisationernes ret til at repræsentere sine medlemmer.

Det andet område, der bør reguleres gennem lov, er de grundlæg-
gende sociale beskyttelsesregler for den enkelte. Sådanne spørgsmål,
der per tradition blev løst i den kollektive overenskomst, er i takt med
at samfundet har forandret sig i højere og højere grad overgået til at
blive reguleret ved lov i de nordiske lande, bortset fra Danmark. Der
er ikke længere tale om en kamp mellem arbejde og kapital og om
fordeling af produktionsresultatet, men spørgsmålet handler i stedet
om almene sociale rettigheder. Samfundet må i udstrakt grad bære de
omkostninger, der opstår, hvis individet ikke omfattes af sådan beskyt-
telse.

Hvis den nordiske model skal forblive intakt, og det kendte arbejds-
retlige system bevares, må den kollektive overenskomst beskæftige sig
med fordeling af produktionsresultatet mellem parterne, dvs. løn- og
ansættelsesvilkår udover de grundlæggende sociale beskyttelsesregler,
samt formen for lovlige, kollektive kampskridt, herunder beskyttelse af
trediemand i forbindelse med sådanne konflikter. Den kollektive over-
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enskomst bør således være grundlaget for fredspligten og have den
centrale fredspligts funktion i de nordiske samfund.

Spørgsmålet er herefter, om der findes nogle trusler - eller udfor-
dringer - mod dette system, eller om der findes tendenser i retning af
en anden udvikling.

Der findes to sådanne omstændigheder. Dels at arbejdsgiversiden i
højere grad, i alt fald i Sverige, stræber efter at indgå lokale virksom-
hedsaftaler frem for landsdækkende overenskomster, og dels de nor-
diske landes tilnærmelse til EF og EF-reglernes indflydelse på de nor-
diske arbejdsretlige regler.

For så vidt angår arbejdsgivernes stræben mod lokale overenskom-
ster går tendensen i retning af, at lønnen fastsættes på den enkelte
virksomhed, frem for at lønningerne fastsættes branchevis for hele
landet. Virkningen heraf er den, at der indgås landsdækkende over-
enskomster, som medfører fredspligt, men som ikke regulerer lønnin-
gerne, hvilket er i arbejdsgiversidens interesse. Lønmodtagerorgani-
sationerne taber derved incitamentet til at medvirke til at indgå afta-
ler, der indebærer fredspligt, hvilket igen vil få arbejdsgiverne til at
opgive de lokale overenskomster.

Gennemføres et sådant system, ville der på en lang række virksom-
heder ikke råde nogen fredspligt, da der lokalt ikke er sluttet nogen
aftale. Endvidere vil det med de nuværende regler stå de faglige or-
ganisationer frit for at vedtage sympatikonflikter til støtte for andre
arbejdstagere ansat på de virksomheder, hvor man ikke har opnået en
aftale.

Et sådant system indebærer den risiko for samfundet, at dette til
stadighed ville være udsat for større eller mindre konflikter, som f.eks.
i England, hvor overenskomsterne ikke bærer fredspligten i sig.

Da samfundet næppe vil kunne acceptere sådanne forhold, vil der
være behov for at fratage de kollektive overenskomster den fredspligts-
skabende funktion, og i stedet gøre dette til et lovgivningsanliggende
med hensyn til retten til vedtagelse af lovlige kollektive kampskridt.

Den svenske arbejdsgiverforening har stillet forslag om dette i for-
bindelse med deres oplæg til forandringer af arbejdsretten.

Denne udvikling indebærer grundlæggende forandringer i forud-
sætningerne for opretholdelse af den nordiske model.

Der har for så vidt angår den anden såkaldte trussel mod - eller
udfordring af - den nordiske model, nemlig de nordiske landes til-
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pasning til EF, været ført en meget omfattende debat. Debatten om-
handler frygten for, at visse områder i kraft af EF-reglerne ikke læn-
gere vil kunne reguleres ved kollektiv overenskomst. Debatten er i høj
grad udsprunget af Danmarks erfaringer.

Regeldannelse på dette område sker ved direktiv samtidig med, at
EF kræver, at alle arbejdstagere skal være omfattet af den beskyttelse,
som direktiverne giver. Dette medfører, at det enkelte direktiv ikke
kan implementeres alene ved kollektiv overenskomst. Dette skaber et
problem i forhold til de arbejdspladser, der ikke er overenskomstdæk-
ket. En overenskomst kan også ophøre med at gælde. På denne bag-
grund vil det være nødvendigt med en kompletterende lovgivning ved
siden af overenskomsterne.

Ifølge Maastricht-aftalen er lønforhold, organisationsret, strejke- og
lock-out-ret undtaget fra EF's kompetenceområde.

De spørgsmål, som EF har reguleret, er netop de grundlæggende
sociale beskyttelsesregler. Sådanne regler har de nordiske lande, bort-
set fra Danmark, allerede indført ved lov. Da Danmark traditionelt har
ladet disse spørgsmål regulere ved kollektiv overenskomst, har man
været nødsaget til at foretage tilpasninger til EF-retten på disse punk-
ter.

Generelt set fører EF-reglerne ikke til grundlæggende forandringer
i den nordiske model.

I Sverige har der været en tendens til at gøre visse regler semidispo-
sitive, således at man har indrømmet organisationerne en ret til at
vedtage undtagelsesbestemmelser. Disse muligheder for organisatio-
nerne bør muligvis indskrænkes. Dette påvirker imidlertid ikke det
grundlæggende system for regulering på arbejdsmarkedet, lige så lidt
som den grundlæggende funktion som den kollektive overenskomst
har som fredspligtskabende instrument og som det instrument, der
fastsætter lønninger og arbejdsvilkår, bortset fra visse minimumsrettig-
heder for de ansatte.

Endelig bør man være opmærksom på, at EF som politisk organ er
under forandring, således at de nyoptagne medlemslande vil påvirke
de beslutninger, der træffes i EF. Der er allerede nu en tendens til, at
EF accepterer den kollektive overenskomst som et instrument til at
gennemføre EF-reglerne med.

Der arbejdes netop nu på et direktiv om »posting of workers«, der
vedrører landenes forpligtelse til at påse, at udenlandske arbejdsta-
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gere udstationeret i et EF-land skal omfattes af værtslandets regler.
Direktivet omfatter overenskomster, som er generelt tillempelige i
branchen inden for pågældende faglige eller geografiske område,
generelt tillempet betyder formentlig 75-80%, jf. ILO-organernes de-
finition. Sådanne politiske forandringer kan altså ses allerede nu.
Sammenfattende kan det siges med hensyn til spørgsmålet om, hvad
der bør reguleres i kollektiv overenskomst, og hvad der bør reguleres
ved lov, og hvilke forhold der kan bevirke forandringer, at det i langt
mindre grad er EF, der udgør en trussel end det forhold, at der i det
enkelte land kan gennemføres forandringer af systemet, da vi har en
væsentlig indflydelse på regelsystemet som helhed - uanset at ænd-
ringer opleves som mindre justeringer. Det er derfor nødvendigt at
analysere konsekvenserne af sådanne ændringer, inden disse fore-
tages.

Den nordiske model kan på denne måde splittes ad, men det er i så
fald vort eget valg.

Korreferenten, advokat Mariann Norrbom, Danmark, fremførte føl-
gende synspunkter:

Eksistensen af en fælles nordisk model er en fiktion, i alt fald på det
grundlag, som referenten bygger sin opfattelse på. Endvidere er den
største trussel eller udfordring over for den såkaldt nordiske model,
EF-reguleringen, der over en længere tid vil forandre den måde, ar-
bejdsmarkedet er indrettet på.

Den nordiske model eksisterer i alt fald ikke længere. Referenten er
inde på denne tankegang ved at operere med i hvert fald en vestnor-
disk (Danmark, Island og Norge) og en østnordisk (Finland og Sveri-
ge) model.

Et fælles kendetegn for de nordiske lande, set i forhold til resten af
Europa, er markant høje organisationsprocenter og en høj grad af
indflydelse for arbejdsmarkedets parter på den måde, samfundet har
ønsket det arbejdsretlige system indrettet på.

At dette er sket ved kollektive overenskomster og ikke ved lov, beror
på en historisk tilfældighed.

Hverken den kollektive overenskomsts gyldighed, direkte for det
enkelte ansættelsesforhold eller fredspligten, eller den rimelige for-
deling af produktionsresultatet er forhold, der nødvendigvis tilsiger
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regulering ved kollektiv overenskomst frem for ved lov. Dette gælder
navnlig, for så vidt angår fredspligten og den bindende virkning af de
vilkår, der aftales for et ansættelsesforhold. Netop fordeling af pro-
duktionsresultatet er en snæver betragtning, da det procentuelt er så
lille en del, der fordeles under overenskomstforhandlingerne, lønre-
lateret, som samfundet er i dag.

Forudsætningerne for at arbejdsmarkedets parter har fået den rolle,
som de har, bør indgå i drøftelserne. Det politiske klima i de nordiske
lande har været afgørende, idet politikerne har haft tillid til, at ar-
bejdsmarkedets parter ordnede disse forhold selv.

Den tredie part, regeringen, har stedse afholdt sig fra efterfølgende
at iværksætte initiativer, der modvirkede overenskomstresultaterne.
Denne blinde makker har stedse været med.

Det er nødvendigt at vurdere situationen ud fra samfundet, som det
ser ud i dag, med meget høj vækst og høj arbejdsløshed. Der er fra EF's
side blevet indført en del regler, som af arbejdsgiversiden opfattes som
meget kostbare regler, som der som udgangspunkt ikke er taget initia-
tiv til via organisationerne. Eksempelvis regler vedrørende ligeløn,
ligebehandling, medbestemmelse etc.

Den nordiske model udspringer af en rent historisk tilfældighed.
Den indflydelse, som arbejdsmarkedets parter har fået til at øve ind-
flydelse, kunne politikerne lige så vel have udøvet selv via lovgivning.

Organisationernes indflydelse har udmøntet sig på selve processen
for reglernes tilblivelse og på konciperingen af reglerne, samt især i
Danmark i forvaltningen af reglerne, idet tvisteløsningssystemet i Dan-
mark er lagt i hænderne på arbejdsmarkedets parter.

Denne struktur hviler på, at der har været samfundspolitisk vilje
hertil og tillid til arbejdsmarkedets parter.

Der er en tendens til, at fagforeningerne udvider deres medlems-
service ud over det basale arbejdsmarkedsrelaterede formål til mere
brede serviceopgaver. Dette tyder på, at de primære arbejdsopgaver
ikke længere er tilstrækkelige.

Konklusionen er vedrørende den nordiske model, at der allerede i
dag er store forskelle mellem de nordiske lande, at modellen hverken
er begrundet i fredspligt eller kollektiv aftale som regulering som
sådan, men i den tilbageholdenhed, der udvises over for arbejdsmar-
kedets parter fra lovgivningsmagtens side og den indflydelse, som ar-
bejdsmarkedets parter derfor har på hele retssystemet.
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Hvordan fremtiden vil forme sig, afhænger dels af de krav, som et
demokrati normalt stiller til en regelskabende proces, og dels af
spørgsmålet om retssikkerhed. Ud fra retssikkerhedsbetragtninger er
det ikke betryggende, at implementere EF-direktiver efter en model,
hvor loven gælder respektive ikke gælder, afhængig af om de samme
regler følger af en kollektiv overenskomst.

Vender man sig først mod regeltilblivelsen - processen op til reglens
koncipering:

Den skitserede model, som kendes fra Danmark er dybt betænkelig,
idet et demokratisk samfund giver mandat til nogle organisationer,
der får adgang til at skabe ret, der ellers skulle være skabt på et par-
lamentarisk grundlag som led i den demokratiske proces, som et de-
mokratisk samfund er opbygget på.

Med hensyn til konciperingen af reglerne er der på grund af EF-
direktivernes umiddelbare gyldighed ikke plads for nogen kreativitet.
Regeltilblivelsen indskrænker sig til en nøje oversættelse af direktivets
tekst. Denne tilblivelsesmåde fratager organisationerne følelsen af
medansvar i forhold til de regler, man selv har skabt og forhandlet sig
frem til. Dette vil bevirke en mindre tro holdning hos organisatio-
nerne over for de etablerede regler.

Det tredie element, der muligvis er det mest betænkelige, er, at
ingen regler er stationære. Reglerne bliver til ved en udvikling, således
at domstolene efter at forvaltningen har udformet reglerne, ved sin
retspraksis udfylder og fortolker reglerne.

I relation til Danmark er dette problematisk, da fortolkningstvister
løses ved faglig voldgift, der ikke er domstole, men en slags private
nævn nedsat af arbejdsmarkedets parter. Der er ingen retssikkerheds-
garantier knyttet til behandlingen af sager ved disse voldgiftsretter, og
dertil kommer, at kendelserne, der ikke er offentlige, er inappellable.
Sagernes parter er organisationerne og ikke individet. Disse voldgifts-
retter kommer til i skarp konkurrence med det almindelig domstols-
system via EF-retten til at fortolke såvel national som supranational
lovgivning.

Det arbejdsretlige system hviler på parter, der er parter i overens-
komster, og som legitimt forsvarer og bærer kollektive interesser. Hele
EF-reguleringen er baseret på individet, hensynet til varetagelse af
individets interesser.

I Danmark er organisationen berettiget til at frafalde kravet på med-
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lemmets vegne med virkning også i forhold til de almindelige retsin-
stanser. Dette strider mod EF-strukturen.

Hertil kommer, at direktiver har direkte effekt i henhold til EF-
domstolens retspraksis, hvilket i overensstemmelse hermed må anta-
ges at være hovedreglen.

I den konflikt, der så vil opstå mellem bærere af en kollektiv inter-
esse og individets interesse og retsstilling, vil individet med EF-retten
i hånden til hver en tid vinde. Hermed brydes organisationernes mo-
nopol som processubjekt. Dette må klart gælde for uorganiserede. Får
så vidt angår organiserede lønmodtagere og arbejdsgivere, strider det
mod fundamentale retsprincipper at anse indmeldelsen i en organi-
sation som en generel afgivelse af fuldmagt.

Det er uhensigtsmæssigt med to konkurrerende afgørelsessystemer,
der afgør på samme materielle grundlag.

Organisationernes procesmonopol vil undermineres og nødvendig-
heden af organisationernes eksistens til varetagelsen af medlemmer-
nes interesse vil derved mindskes.

En øget regulering vil under alle omstændigheder fratage organi-
sationerne deres suverænitet, hvilket medfører mindre indflydelse, og
dermed igen mindre engagement til at leve op til de gældende regel-
sæt. For så vidt angår Danmark, vil systemet undergå væsentlige for-
andringer ved overgangen fra aftalebestemte regler til lovbestemte,
fordi der skabes to systemer, som er parallelle, hvilket vil bevirke en
forandring hos det danske system.

Dette er i tråd med, hvad der i retsudviklingen i øvrigt er sket i de
senere år, hvor der er blevet fokuseret meget på legaliteten over for
individet, men om det fra en arbejdsretlig synsvinkel er en hensigts-
mæssig udvikling, afhænger meget af fra hvilket hjørne af det arbejds-
retlige univers, man anskuer denne situation.

Debatlederen, ordförande i Arbetsdomstolen Nina Pripp, Sverige:

Det er interessant at få afklaret, hvorvidt der gælder en nordisk model
eller ej - hvilken funktion er det hensigten, at den skal udfylde - og
udfylder den samtidig denne funktion? Hvad står den nordiske model
for i dag, hvis en sådan findes. I tilslutning hertil, hvad er egentlig
målsætningen med vores arbejdsret, hvad er det, der taler for retslige
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løsninger via den kollektive overenskomst fremfor ved lov? Hvad vil
der ske i fremtiden - særligt med henblik på EF-systemet.

Hovrättslagman Lars Lunning, Sverige, bemærkede følgende:

Det er rigtigt at udvide debatten, fra den kollektive arbejdsret alene, til
at gælde arbejdsretten i bred forstand, idet det netop er i forbindelse
med den individuelle arbejdsret, at det har størst interesse at diskute-
re, hvilket reguleringsinstrument der er bedst egnet, lov eller kollektiv
overenskomst.

Den kompetencefordeling mellem lovstiftere og kollektive overens-
komstparter, som referenten redegør for og lægger til grund for sine
teser, er imidlertid ikke rigtig. Det er ikke således i Sverige, at lovstif-
teren alene tilgodeser arbejdstagernes sociale beskyttelsesbehov. Hvis
man ser bort fra de rene lønspørgsmål, findes der adskillige eksempler
på at staten, gennem Riksdagen eller Arbetsdomstolen, har bevæget
sig ind på områder, som ikke kan siges alene at have karakter af social
beskyttelse.

Som eksempler kan nævnes retten til forældreorlov, studieorlov samt
betalt frihed til fagligt arbejde. Det er også således, at lønnen i forbin-
delse med hjemsendelse og sygelønnens størrelse nu fastsættes af lov-
giveren, hvor dette oprindeligt blev reguleret ved kollektiv overens-
komst. Eksempelvis har Arbetsdomstolen fastsat orlovsperiodens læng-
ste udstrækning og principperne for ændringer i ansættelsesvilkår.
Disse forhold har ikke været kritiseret som værende en indgriben i
kompetencefordelingen af arbejdsmarkedets parter. Der findes endda
eksempler på krav om at goder, som er opnået gennem forhandling af
andre, skal fordeles »mere retfærdigt« ved lov.

De ikke-organiserede arbejdstagere og arbejdspladser, som ikke er
overenskomstdækket, udgør et meget stort område, som samfundet
ikke blot kan se bort fra med henvisning til, at det falder uden for
systemet. Det må anses for særdeles betænkeligt, at overlade bran-
chens overenskomstparter kompetencen på disse områder.
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Arbeidsrettsformann, professor Stein Evju, Norge, anførte følgende:

Der er utvivlsomt visse grundlæggende fælles træk i de nordiske landes
regulering af arbejdsmarkedet, men traditionen og tyngdepunkterne
er forskellige. Set indefra er også forskellene mange. Dette illustrerer
referentens og korreferentens indlæg tydeligt.

I sit skriftlige indlæg på s. 21 nævner referenten et nu vedtaget norsk
lovforslag om at gøre kollektive overenskomster alment gyldige. Det er
dog misvisende, når det anføres, at overenskomsterne på nogen måde
gøres generelt bindende. Der er i loven alene tale om, med hensyn til
kollektive overenskomster, at visse bestemmelser i en aftalebestem-
melse om individuelle løn- og arbejdsvilkår, kan tjene som udgangs-
punkt for en regulering. Men overenskomsten er hverken et nødven-
digt vilkår eller en tvingende referenceramme for en mulig regule-
ring. Der er tale om delegeret lovgivningskompetence til et forvalt-
ningsorgan, som kan fastsætte minimumsvilkår gennem forskrifter.

Loven har sin baggrund i EF-retstilpasningen gennem EØS og fryg-
ten for »social dumping« ved grænseoverskridende arbejde. Bestem-
melserne er generelt udformet for ikke at risikere indvendinger på
grundlag af EF-rettens ikke-diskrimineringsregler. I princippet kan lo-
ven anvendes til internt rettede reguleringer af løn- og arbejdsvilkår.
Selvom loven kun anvendes med henblik på at undgå »social dum-
ping« udefra, vil den også have virkninger internt, langt ud over de
overenskomstregulerede områder. Organisationsstrukturen er mere
sammensat og organisationsgraden lavere i Norge end i Danmark,
Sverige og Finland. En stor del navnlig mindre virksomheder samt
arbejdstagere er ikke omfattet af kollektive overenskomster.

Disse forhold leder til en vis debat om virkningerne på forholdet
mellem konkurrerende organisationer, om beskæftigelses- og konkur-
renceforvridningsvirkninger nationalt, og hvorvidt lønvilkår er et te-
mafelt, der bør gøres til genstand for offentlig (retslig) regulering.
Således fremstår loven som et valg mellem Schylla og Charybdis. Den
giver det offentlige en rolle på et felt, hvor man på det nærmeste har
været uden lovgivning i omtrent 70 år.

Det er ikke tilfældigt, at lønfastsættelsen er et tema, som det offent-
lige har henvist til regulering ved arbejdsmarkedets parter. Der er tale
om et klart, politisk valg og et centralt fundament for hele det arbejds-
markedsretlige reguleringssystem. Kun tiden vil vise, om dette vil blive
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sat under stærkere pres, men umiddelbart ses ikke tegn, der peger i
denne retning.

Den arbejdsretlige lovgivning har et ikke ubetydeligt omfang; Norge
må siges her at have en mellemstilling mellem Danmark og Sverige.

Spørgsmålene i debatten drejer sig mere om niveau - om regule-
ringens indhold - end om hvad der bør reguleres hvordan. En debat
om de kumulative virkninger af mange små skridt kan være på sin
plads. Imidlertid er det nok således for Norges vedkommende, at EF/
EØS-tilpasninger ikke volder de store problemer og ikke betyder væ-
sentlige ændringer eller udfordringer for strukturen i det arbejdsret-
lige system.

President i Högsta Förvaltningsdomstolen, jur.dr. Antti Suviranta,
Finland, bemærkede følgende:

Den nordiske model har sine nuancer. Finland er på sin vis placeret
mellem Sverige og EF med hensyn til brugen af lovgivning. Af histo-
riske grunde har lovgivningen et fortrin i forhold til det øvrige Nor-
den.

Effekten af almengyldigheden af kollektive overenskomster i Fin-
land er den, at fagforeningerne mister deres interesse i at indgå til-
trædelsesaftaler med uorganiserede arbejdsgivere. Samtidig med at
goderne opnås, slipper fagforeningerne for de forpligtelser, der følger
af en overenskomst. Til gengæld skaber dette forhold i virkeligheden
et incitament for arbejdsgiverne til at organisere sig med de mulighe-
der, som derved gives, for at øve indflydelse på de kollektive overens-
komster.

Regeringsråd Åke Bouvin, Sverige, bemærkede følgende:

Spørgsmålet om valget mellem regulering ved lov, eller ved kollektiv
overenskomst, er udpræget retspolitisk. Regeltilblivelsen kan ske i et
samspil, og den ene reguleringsmetode behøver ikke udelukke den
anden metode på et bestemt område.

Et aktuelt spørgsmål med hensyn til EF-retten er, hvordan lovgive-
ren skal gå frem, når det skal sikres, at visse minimumsregler til enhver
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tid skal gælde for alle, samtidig med at arbejdsmarkedets parter skal
kunne tilpasse og videreudvikle reglerne. Der arbejdes for tiden på en
ansættelsesbeskyttelseslov i Sverige. En bestemmelse i denne lov lader
et EF-direktiv fra 1991 om information til arbejdstagerne om ansæt-
telsesvilkårene indarbejde på EF-dispositiv vis, hvilket er en nyskabelse.
Arbejdsmarkedets parter får lov til i kollektiv overenskomst at fravige
reglen, under forudsætning af at aftalen ikke indebærer, at mindre
gunstige regler end EF-direktivets kommer til at gælde for arbejdsta-
gerne.

Arbejdsmarkedets parter får således mulighed for på baggrund af
EF-reglerne at slutte overenskomst efter frie forhandlinger, mens Sve-
rige samtidig kan garantere EF, at minimumsreglerne til enhver tid
opfyldes.

Man kunne også forestille sig, at initiativet til indførelsen af en
EF-regel tages af arbejdsmarkets parter, ved indgåelsen af en kollektiv
overenskomst, som modsvarer kravene fra EF. Indholdet kunne her-
efter af lovgiveren erklæres alment gyldigt, eller det materielle ind-
hold kunne gøres obligatorisk ved ophøjelse til lov. Dette er ikke over-
ensstemmende med den svenske tradition.

Der findes i Sverige en række eksempler på lovregler, som direkte
opfordrer arbejdsmarkedets parter til at indgå kollektiv overenskomst.
En af disse indeholder som en nyhed anvisninger til parterne om,
hvilke hensyn der bør tages ved aftalens indgåelse.

Det er korrekt, som referenten har påpeget, at EF-reglerne ikke
alene bør implementeres ved kollektiv overenskomst. De grundlæg-
gende sociale regler og regler om virksomhedsoverdragelse er eks-
empler på sådanne regler.

Professor, drjur. Ole Hasselbalch, Danmark, anførte herefter
følgende:

Udviklingen går i retning af, at EF tager over, og på de områder, hvor
dette er tilfældet, vil den frie forhandling af kollektive overenskomster
forsvinde. Parternes aftalemæssige frihed begrænses ved bestemmel-
ser om, at overenskomsten kun gælder, hvis den lever op til EF's krav.

Endvidere anførte Ole Hasselbalch en række retssikkerhedsbetragt-
ninger med hensyn til det særlige danske voldgiftssystem.
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Professor Tore Sigeman, Sverige, havde følgende indlæg:

Et vigtigt træk, som bør fremhæves, er det centralistiske. Det centra-
liserede aftalesystem understøttes, eller er endda en funktion af rets-
regler, hvor først og fremmest bør nævnes reglerne om den udstrakte
ret til at iværksætte sympatikonflikter, som set i international sammen-
hæng, fremstår som et karakteristisk træk af den nordiske kollektive
arbejdsret.

Erland Olausons indholdsrige rapport kan siges at munde ud i en
slag rekommandation til de lovgivende forsamlinger i de nordiske
lande om valg af reguleringsmetoder. Hans principielle standpunkter
vil først og fremmest få konsekvenser for Danmark, således at der på
en lang række områder, hvor der i dag ingen lovgivning er, skal ind-
føres love. Til dette må siges, at reguleringssystemet for hvert enkelt
lands arbejdsmarked viser en kompliceret helhed, hvor det er spørgs-
målet om et følsomt samspil mellem organisationsforhold, aftaletradi-
tioner, næringslivets struktur og andre faktorer. Det er en alvorlig sag
at gøre indgreb i systemerne, idet en ømtålelig, møjsommeligt opbyg-
get magtbalance kan blive forstyrret.

Den kollektive overenskomsts rolle ved implementeringen af EF-
direktiver, afhænger af sigtet. Direktiver, der giver social beskyttelse,
bør kun kunne implementeres gennem kollektiv overenskomst, så-
fremt reglerne gøres alment gyldige og omfatter alle berørte arbejds-
tagere. Så vidt vides er Belgien alene om at have indført et sådant
system, hvor »Conseil National de Travail«, hvis procedure er lovregu-
leret, kan træffe beslutning om overenskomsters generelle gyldighed
med offentretlige sanktioner og offentlig overvågning af tillempnin-
gen. En sådan beslutning har alle de retsfølger, som kendetegner en
lov.

Med hensyn til EF-direktiver, som vedrører medbestemmelses-
spørgsmål på kollektivt plan, og som tager sigte på arbejdsgivernes
pligt til i forhold til repræsentanter for de ansatte at informere eller
forhandle, bør den i Norden traditionelt gældende overenskomst gi-
ves en vis rolle ved direktivets gennemførelse i national ret. Vel burde
implementerende lovgivning kræves, men sådan lovgivning burde
være semidispositiv og således kunne fraviges ved kollektiv overens-
komst.
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Arbeidsrettsformann, Stein Evju, Norge havde ordet på ny:

Ser man en - internationalt betinget - vækst i lovgivningen under
synsvinklen indskrænkning af arbejdsmarkedsparternes frihed til selv-
regulering, er det nærliggende at mindes Carl Ussing, som i 1914
bemærkede, at Danmark havde valgt et »meget fremskredent« kollek-
tivistisk standpunkt (UfR 1914 B s. 124). D.v.s. skarpere og mere gen-
nemført end andre. Dette er en rigtig pointe og vigtig. Dette har
afspejlet sig i udviklingen både med hensyn til de materielle regule-
ringer på arbejdsmarkedet - i indhold såvel som m.h.t. overenskom-
stens rolle - og i konfliktløsningssystemerne.

I Norge og Sverige, hvor der har været stærkere fokus på indhold
end på reguleringsform, har der været en gradvis udvikling af lovgiv-
ning på det oprindelige »frihedssfære« - område. Friheden har hidtil
udspillet sig i form af parternes deltagelse i og indflydelse på lovgiv-
ningsprocessen, og EF/EØS vil givetvis byde på nye udfordringer her.
Mindre direkte og umiddelbart så længe EF-reglerne har karakter af
minimumsregler, men spørgsmålet og udfordringen er, om organisa-
tionerne kan tilpasse sig og finde veje til indflydelse på internationalt
niveau.

Et andet og meget centralt spørgsmål er, hvilken indflydelse inter-
nationaliseringen på længere sigt vil have på organisationernes rolle
og funktion på den hjemlige scene og derigennem strukturen og sta-
biliteten på arbejdsmarkedet og dets reguleringssystem.

Herefter havde korreferenten, advokat Mariann Norrbom, Danmark
ordet på ny:

Det er i Norden vanskeligt i dag at finde fælles fodslag, selvom ud-
gangspunktet har været det samme med kollektive overenskomster og
frihed for arbejdsmarkedets parter; men udviklingen i de respektive
lande er gået i hver sin retning allerede inden EF. Det er derfor opti-
mistisk at tro på, at Norden i EF skulle stå sammen som en samlet
magtfaktor.
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Referenten, verkställande direktör Erland Olauson, Sverige havde
herefter ordet:

Debatten har vist for såvidt angår lønfastsættelsen, fordelingen af pro-
duktionsresultatet og den dermed sammenhængende fredspligt, at
der er tale om en nordisk model.

Debatlederen, ordförande i Arbetsdomstolen, Nina Pripp, Sverige tak-
kede talerne og afsluttede debatten.




