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Referent, justitierådet OLOF BERGQVIST, Sverige:

Det har tyckts mig inte vara alldeles oomtvistligt och givet hur man skall
närmare bestämma innebörden av dagens ämne - Samhällsfarliga arbets-
konflikter - eller hur man skall finna de rätta utgångspunkterna för att göra en
diskussion här idag mellan nordiska jurister i detta ämne givande och levande.
Sannolikt kan ett skäl till det vara att jag för egen del är bekant med svensk
arbetsrätt och med den diskussion som har förts i Sverige i ämnet, men varit
hänvisad till att genom ett ganska flyktigt läsande söka bilda mig en uppfatt-
ning om motsvarigheterna i de andra nordiska länderna. Jag tycker ändå att
ämnets avgränsning och utgångspunkterna för min behandling av det i referatet
är värda en inledande kommentar i all korthet.

Uttrycket samhällsfarliga arbetskonflikter betecknar som alla strax inser inte
någon omedelbart igenkännbar företeelse och representerar inte något rättsligt
begrepp med en viss en gång för alla, och för oss alla på samma sätt, bestämd
innebörd. Vi har naturligtvis allmänna föreställningar om vad saken gäller som
är i huvudsak gemensamma. I botten ligger uppfattningen att det någonstans
finns eller bör finnas en gräns bortom vilken skadliga verkningar för tredje
man och samhället i stort av konflikter på arbetsmarknaden inte godtas. Även
den konkreta innebörden av den gränsdragningen har vi åtminstone delvis
sammanfallande uppfattningar om. Det finns vissa samhällsfunktioner som inte
bör få störas, vissa humanitära intressen som inte får åsidosättas, vissa
grundläggande behov som måste tillgodoses, osv. Men hur bedömningen inom
den ramen skall ske i konkreta avvägningsfall är inte sällan en mer eller
mindre öppen fråga. Än mera öppet för skilda meningar är det kan hända på
vilket sätt, med vilka rättsliga medel, ett nödvändigt skydd för tredje man och
samhället i stort skall uppnås.

Till detta sistnämnda knyter sig en annan synpunkt som väl dock inte är
speciell för dagens ämne utan som gör sig gällande på ett mer eller mindre
påtagligt sätt i varje rättskomparativt tankeutbyte. Möjligen finns det ändå skäl
att särskilt uppmärksamma den här.

Var jag syftar på är att ämnet samhällsfarliga arbetskonflikter i en diskus-
sion från rättsliga utgångspunkter i hög grad är beroende av den allmänna
samhälleliga och rättsliga ram inom vilken vi rör oss i vart och ett av våra
länder. Debatten på hemmaplan kan inte utan vidare översättas till en diskus-
sion på nordisk nivå. Det är lätt att belysa detta med exempel.

Vi kan i ett enskilt land ägna mycket tid och stort intresse åt inslag i ett
regelsystem som för andra kan te sig som en specialitet eller rentav som något
ganska främmande. I Sverige har under de senaste avtalsrörelserna, bara för att
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ta ett exempel på måfå, förts en rätt engagerad debatt om de s.k. samhälls-
färliga nämnderna, en aning vårdslöst beteckningen för de genom avtal
inrättade och paritetiskt sammansatta nämnder som har till uppgift att behandla
påståenden om arbetskonflikters samhällsfarlighet och som jag har översiktligt
redogjort för i mitt referat. Debatten har pendlat från mycket principiella
aspekter till detaljerade och konkreta förslag om nämndernas sammansättning
och arbetssätt. Jag föreställer mig att inte allt i denna diskussion ter sig
förståeligt och intressant för den som nalkas problemet samhällsfarliga konf-
likter från helt andra rättsliga utgångspunkter.

Ett annat exempel, egentligen viktigare, kan vara följande. I Sverige råder
efter den s.k. förhandlingsrättsreformen för tjugo år sedan och den stora
arbetsrättsreformen för snart tio år sedan i huvudsak rättslikhet mellan den
offentliga- och den privata arbetsmarkands sektorn i arbetsrättsligt avseende. I
detta ligger att de offentligt anställda tjänstemännen har en facklig konflikträtt
som i princip är densamma som den som den enskilda arbetsmarknadens
anställda har. Det är då inte överraskande att en stor del av debatten i Sverige
om arbetskonflikters samhällsfarlighet också har gällt, både vid reformernas
genomförande och på senare tid, just denna rättslikhet mellan arbetsmarkna-
dens olika sektorer och det berättigade i den rättslikheten. Uppenbarligen är
åtminstone utgångspunkterna andra för den som representerar rättsordningen
där de offentligt anställdas arbetsrättsliga ställning ter sig på annat sätt.

Vad jag nu har sagt är väl trots allt inte mer än ett memento, dock enligt
min erfarenhet i särskilt hög grad värt uppmärksamhet i en debatt på det
arbetsrättsliga fältet.

Slutligen skulle jag i det här sammanhanget vilja nämna en ytterligare
aspekt. Ämnesrubriken samhällsfarliga arbetskonflikter är möjligen, genom sin
relativa obestämdhet, ägnad att föra den i debatten hett engagerade ut på djupa
vatten. Steget är, för att ta bara ett exempel, i mångas ögon inte så långt från
«Samhällsfarliga arbetskonflikter» till «Arbetskonflikters samhällsfarlighet»
över huvud.

I mitt referat har jag emellertid tagit till utgångspunkt att vi på alla de
nordiska arbetsmarknaderna tillämpar den huvudsakliga ordningen att löner
och andra anställningsvillkor bestäms i fria förhandlingar mellan arbetsmark-
nadens parter och att, om resultatet inte uppnås i förhandlingarna, parterna har
en rätt att tillgripa ekonomiska stridsåtgärder i syfte att förmå motparten till en
uppgörelse. Förutsättningen är med andra ord att arbetskonflikter får före-
komma som ett inslag i ett fungerande fritt förhandlingsväsende och att sådana
konflikter betraktas som från samhällets synpunkt icke godtagbara, som
samhällsfarliga, bara under vissa betingelser.
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Med den utgångspunkten ägnas diskussionen inte åt konflikträtten som
sådan och dess plats i det moderna samhället och man sätter inte i fråga
förhandlingssystemet i sig självt. Till avgränsningen hör också att man med
uttrycket samhällsfarliga arbetskonflikter syftar på konflikternas verkningar för
tredje man och samhälle. Diskussionen ägnas rättsliga synpunkter på skyddet
mot dessa verkningar. Förhandlingskravens och förhandlingsresultatens fören-
lighet eller oförenlighet med samhällsekonomi och ekonomisk-politiska
strävanden, förvisso ett i och för sig intressant ämne i alla våra länder, uppfattas
däremot åtminstone principiellt som en annan sak.

Jag är medveten om att några deltagare i debatten kanske vill invända mot
detta sätt att uppfatta ämnet. Någon menar kanske att den allmänna utgångs-
punkten med ett fritt förhandlingssystem och en därtill hörande konflikträtt är
oriktigt vald eller att den i alla händelser inte betecknar detsamma från det ena
nordiska landet till det andra. Någon menar kanske att den sist antydda
avgränsningen över huvud inte, eller inte alltid, låter sig göra i praktiken.
Någon kanske helt enkelt tycker att ämnet blir för begränsat eller tråkigt på
detta sätt. Likväl är detta de utgångspunkter som för mig har framstått som de
naturliga.

Det svenska regelsystemet på arbetskonflikträttens område bygger på en
långt driven princip om partsfrihet under det ofta och eftertryckligt uttalade
villkoret att friheten förbinds med ansvar för tredje man och samhället i stort.
Regler om samhällsfärlighet finns i kollektivavtal över vilka parterna själva
förfogar. De ledande avtalen bygger på en ganska utförlig anajys av problemet
vad som skall betraktas som samhällsf ärlighet, och de välkända kategorierna
från all diskussion i det ämnet finns där. Däremot finns inte någon permanent
s.k. beredskapslagstiftning, inte någon i lag bestämd definition av begreppet
samhällsfarlighet och egentligen inte några maktmedel satta i förlikningsmän-
nens eller andra samhällsorgans händer. Ytterst finns däremot, och det erkänns
allmänt, lagstiftarens möjlighet och ansvar att i det enskilda fallet avbryta
arbetsmarknadskonflikter som överskridit den gräns som någonstans finns men
som inte har bestämts i förväg. Den möjligheten har emellertid i Sverige
använts bara i några undantagsfall.

Det finns förvisso de i den svenska debatten som ställer sig kritiska mot
denna ordning och som menar att parterna inte har motsvarat de krav på ansvar
som friheten förutsätter och att risken för ingripanden genom lagstiftning i det
enskilda fallet inte i tillräcklig mån är en realitet. Det förekommer också
principiella rättsliga argument mot att skyddet för medborgarna och samhället
överlämnas åt stridande parter själva. Likväl torde de flesta finna att den
rådande ordningen har fungerat i det väsentliga väl och att i varje fall
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systemförändrande ingrepp inte är påkallade.
Kanske låter sig detta sätt att se på saken sammanfattas under tesen att ett

system som bygger på parternas frihet under ansvar fungerar bara om det
tillämpas konsekvent. Vissa krav måste fyllas för att en sådan väg över huvud
skall kunna väljas, t.ex. organisationernas enhet och styrka, förhandlings-
väsendets struktur m.m. Är kraven emellertid fyllda och väljer man frihet
under ansvar för parterna, står inte mycket att vinna med att dela ansvaret. Det
uppleves då bara som mindre bjudande för parterna, resultatet blir ökat
utrymme för taktiskt spel, man förlorar mer än man vinner. Det ligger i
allmänhet inte något omstörtande eller till debatt uppfordrande i att uttala om
ett rådande rättstillstånd att det nog, allt sammantaget, fungerar rätt väl och att
några ingripande ändringar inte behövs. Från den synpunkten borde jag kanske
som referant avstå från att säga något sådant med sikte på mitt eget lands
förhållanden. Å andra sidan vet jag efter att ha tagit del av den svenska
debatten att omdömen av den innebörden för några, och åtminstone såvitt
gäller vissa aspekter på ämnet, är provocerande nog. Jag har därför gott hopp
om att det förestående meningsutbytet skall bli synpunktsrikt och givande.

I mitt referat har jag gjort några försiktiga reflektioner kring vad som kan
utvinnas av en rättsjämförande diskussion nordiska jurister emellan i vårt
ämne, och jag var nyligen inne på detsamma. Vad jag har velat säga är väl inte
mer än att en enkel och direkt jämförelse och värdering av enskildheter i de
olika arbetsrättsliga regelsystemen oftast inte ger så mycket av konstruktivt
värde. Men det betyder naturligtvis inte att ett byte av synpunkter inte har sitt
stora värde. Inte minst kan praktiska erfarenheter från andra håll, om de
nödvändiga reservationerna görs, vara ägnade att i varje lands interna debatt
bekräfta eller vederlägga synpunkter och argument kring olika alternativ som
övervägs. Även från den synpunkten ser jag fram emot den diskussion som nu
förestår.

Korreferent, riksmeglingsmann BJØRN HAUG, Norge:

Jeg vil først få uttrykke min kompliment og anerkjennelse til justitierådet
Olof Bergqvist for hans grundige og interessante gjennomgåelse av dagens
emne, først i det referat som ble utsendt før møtet og dernest ved hans
kommentarer her i dag.

Bruken av streik og andre kampmidler i arbeidskonflikter har til alle tider
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vært et ømtålelig og konfliktfylt tema. Vi befinner oss på et område der sterke
engasjementer og interesser gjør seg gjeldende, og der de politiske muligheter
for eventuelle endringer er begrenset. Allerede det å ta spørsmålene opp til
nøktern analyse og debatt vekker undertiden motstand. Dette bør likevel ikke
hindre at retten til arbeidskonflikter som kan medføre omfattende skade og
ulempe, også for andre enn stridens parter, blir gjenstand for debatt og
analyse, på like linje med andre samfunnsviktige emner.

Jeg er enig med inniederen i at diskusjonen her i dag bør begrense seg til det
spesielle emne som tittelen angir, de samfunnsfarlige arbeidskonflikter. Vi bør
kunne ta som utgangspunkt og forutsetning at en utstrakt rett til bruk av streik
og andre kampmidler består, såvel på privat som offentlig sektor. Det ville
sprenge alle rammer om dette skulle bli tatt opp til alminnelig debatt.

Praktisk sett tror jeg at dagens debatt bør konsentreres om to hovedspørs-
mål:

1. Bør retten til streik eller andre kampmidler innskrenkes, for visse
personer eller for visse aksjoner, angitt ved stikkordet «samfunnsfarlige
arbeidskonflikter» ?

2. Om retten til arbeidskamp består, bør det settes særlige krav til den
forutgående saksbehandling før kampmidler tas i bruk, dvs. om reelle for-
handlinger og vurderinger, eventuelt obligatorisk megling og om klare varsler
og frister dersom arbeidskonflikten kan få samfunnsfarlige virkninger eller
omfatter eller rammer visse persongrupper eller institusjoner?

Jeg er ikke fullt så reservert som inniederen når det gjelder mulighetene for
en fruktbar sammenligning og analyse av våre rettsregler og problemer innen
området samfunnsfarlige arbeidskonflikter. Våre nordiske land fremviser at-
skillige likhetstrekk også på de områder som her berøres. Selv om den
historiske utvikling og de organisasjonsmessige styrkeforhold kan være for-
skjellige, burde det være tilstrekkelig med likhetspunkter til at en debatt kan
være gjensidig fruktbar. Harmonisering av våre rettsregler er neppe noe mål i
seg selv, eller særlig realistisk. Men enkelte av de forskjelligheter som
foreligger, er så markerte at de kan fremstå som inspirasjon til justeringer
innen de enkelte land.

Når rettsregler, avtaler og praksis angående samfunnsfarlige arbeidskon-
flikter skal vurderes, er mange forskjellige vurderingsgrunnlag tenkelige. Jeg
vil nevne tre slike muligheter for vurdering og sammenligning:

(1) For det første kan man sammenligne rettstilstanden og praksis innen
samme rettsområde over tid.

For Norges vedkommende er situasjonen at de formelle lovregler har stått
temmelig uforandret i sine hovedtrekk i mere enn 50 - 60 år. Det samme
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gjelder de avtalemessige reguleringer av konfliktretten. Men nettopp ved å
beholde rettsregler og avtaler uforandret under sterkt endrede samfunns- og
maktforhold, kan reglene lett få et annet reelt innhold. Det kan ikke være
tvilsomt at de gamle regler har fått en helt ny slagkraft og rekkevidde i dagens
situasjon.

Først og fremst er samfunnet blitt vesentlig mere sårbart og komplisert. Den
skade som for 50 år siden først kom etter langvarige og omfattende arbeids-
konflikter, kan i dag tilføyes på kort tid ved hjelp av små og utvalgte aksjoner.
Streiker og andre kampmidler rammer ikke bare stridens parter men i stadig
større utstrekning også utenforstående. Borgernes avhengighet av samfunnets
service- og støttefunksjoner, herunder økonomisk støtte, gjør at stans i utvalgte
deler av samfunnsmaskineriet raskt kan få følbare konsekvenser for store
persongrupper.

Atskillig tilpassing er vel skjedd gjennom partenes selvbegrensning i bruk
av kampmidler som ville få uforholdsmessige virkninger. De store og tradisjo-
nelle organisasjoner i arbeidslivet har lagt for dagen en betydelig vilje til
ans varlighet i samfunnsfärlige situasjoner. Men spørsmålet er om ikke den
alminnelige samfunnsutvikling, og ikke minst fremveksten av nye, kampglade
arbeidstagerorganisasjoner, med markert vilje til å hevde egne interesser, gjør
at samfunnet i mindre grad enn tidligere kan regne med partenes vilje og evne
til selvbegrensning. Dessuten kan en streik i dag gjennomføres med stor effekt
men med små oppofrelser for de streikende.

(2) For det andre kan det være interessant å foreta en sammenligning av et
lands regler for samfunnsfarlige arbeidskonflikter med vedkommende lands
rettsregler på andre rettsområder.

Om vi for eksempel sammenligner med våre lands regler om adgangen til å
drive næringsmessige konkurranse til skade for tredjemann, eller adgangen til
utnyttelse av naturressurser, finner vi gjennomgående at avveiningen mellom
samfunnets og de enkeltindividers eller gruppers interesser har ført til en
vesentlig sterkere begrensning av handlefriheten enn på arbeidskonfliktenes
område.

Retten til arbeidskamp blir imidlertid, antagelig med god grunn, sammen-
lignet med grunnleggende menneskerettigheter såsom retten til personlig og
økonomisk frihet, ytrings- og trosfrihet osv. Organisasjonsfriheten og retten til
organisert arbeidskamp har vært helt sentrale for den sosiale utvikling og blir
vernet som uangripelige rettsgoder. Det er overhodet ikke aktuelt å drøfte noen
generell innskrenkning av disse rettigheter, men det kan være grunn til å
minne om at organisasjonenes uhyre sterke posisjon generelt og den alminne-
lige samfunnsutvikling - med omfattende vern for den enkeltes ansettelsesfor-
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hold og med omfattende sosial og økonomisk trygghet - har redusert behovet
for omfattende bruk av kampmidler.

Det som i våre land kan være aktuelt å diskutere, er en begrensning eller
regulering av helt uforholdsmessige skadevirkninger særlig for utenforstående
tredjemann.

Vi vet imidlertid at i andre samfunn har man en ganske annen situasjon også
i våre dager, der kampen for den generelle retten til faglig organisasjon og til
bruk av kampmidler i arbeidskonflikter er høyst aktuell.

Også sammenligninger med rettsregler av mere formell art kan være
interessante.

Våre nordiske land har hatt en sterk utvikling når det gjelder prinsipper for
myndighetsutøvelse og rettssikkerhet for enkeltindividet. Det stilles store krav
til saksbehandling, tilretteleggelse og saklighet når det skal treffes beslutninger
av betydning for enkeltmennesker, og det ventes at individer og enkeltgrupper
blir hørt og tatt hensyn til når beslutninger skal treffes. Også innen arbeidsli-
vets organisasjoner merkes denne utvikling. Grupper og enkeltmedlemmer
kre ver å bli hørt, kre ver begrunnelser og standpunkter de kan akseptere, der de
tidligere satte solidaritet og disiplin som udiskuterbare forutsetninger. Den
utstrakte offentlighet over lønnsoppgjør og arbeidskonflikter gjennom fjernsyn,
radio og presse bidrar også til at organisasjonenes beslutninger og handlinger
blir gjenstand for vurdering og debatt. I hvert fall i Norge ser man også en viss
oppsplitting av de tidligere sterke og enhetlige organisasjoner. Det kjempes for
å beholde den sentrale slagkraft og styring, som vel anses som helt nødvendig
for å kunne hevde organisasjonenes og medlemmenes interesser.

Realpolitisk sett er det lite aktuelt å overveie lovregulering av den interne
beslutningsprosess i de faglige organisasjoner, f.eks. å lovfeste at medlemme-
ne skal ha krav på uravstemning i viktige spørsmål slik som man delvis har
forsøkt i Storbritannia. Arbeidslivets organisasjoner står fast på å kunne ordne
sine indre beslutningsprosesser som de selv måtte ønske. Men en sammenlig-
ning viser at organisasjonene i så måte finner det ønskelig med en større
fleksibilitet i beslutningsprosessen enn medlemmene møter på andre områder
av samfunnslivet.

(3) For det tredje kan det være interessant å sammenligne våre nasjonale
regler med internasjonale förpliktelser og avtaler.

De nordiske land er tilsluttet forskjellige internasjonale konvensjoner som
pålegger statene å sikre organisasjonsfriheten og retten til arbeidskamp på
arbeidslivets område. Vårt selvfølgelige utgangspunkt er at disse internasjonale
förpliktelser skal etterleves. Vi må påse at nasjonal lovgivning og praksis
bringes i samsvar med vedtatte internasjonale förpliktelser. Men det ligger i
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sakens natur at slike felles, internasjonale regler ikke nødvendigvis er tilpasset
behovene og forholdene i utviklede velferdssamfunn. Det kan virke urimelig å
etterleve kategoriske skranker som er oppstilt med helt andre samfunnsforhold
og behov for øye og som derfor kan ramme urimelig hardt. Spesielt iøyenfal-
lende kan dette bli når de stater som kanskje har kommet lengst i retning av å
sikre retten til organisasjonsfrihet og arbeidskamp, må innrette seg etter felles
grenser som passer bedre på tidligere utviklingsstadier, mens andre stater der
retten til arbeidskamp er sterkt beskåret, begår grove og vedvarende brudd på
de samme konvensjonsforpliktelser.

De særregler det etter min oppfatning kan være grunn til å drøfte, er som
allerede nevnt særlig følgende:

(1) Krav til selve saksbehandlingen - særlig krav om reelle forhandlinger
med avtalemotparten, megling, klare regler om frister og varsler, og eventuelt
krav til organisasjonenes interne beslutningsprosedyre - før det iverksettes
arbeidskamp som kan ha omfattende skadevirkninger. Dette kan innebære en
tidsbegrenset fredsplikt, enten generelt eller i henhold til særskilt beslutning av
et myndighetsorgan.

(2) Innskrenkning eller opphevelse av adgangen til å bruke kampmidler,
enten for visse persongrupper eller for visse typer aksjoner, og da enten
generelt av virkningene eller etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Slike midlertidige eller varige reguleringer i retten til å benytte kampmidler
kan selvsagt gjennomføres på forskjellige måter: Ved partenes ensidige unn-
latelse av å benytte sin rett, ved overenskomst mellom arbeidslivets parter, ved
generelle lovbestemmelser eller ved lover eller lovhjemlet vedtak i konkrete
tilfeller. Den generelle holdning, iallfall i Norge, er antagelig at partene i
arbeidslivet ønsker minst mulig av bindende påbud utenfra.

Sentralt i dagens tema står da hva som er - eller bør være - vilkårene for å
fastsette eventuelle begrensninger i streikeretten m.v. eller fastsette særskilte
saksbehandlingsregler før kampmidler kan tas i bruk.

Som referenten har pekt på, er det åpenbart at de vilkår som oppstilles, vil
veksle fra land til land, fra tidsperiode til tidsperiode og også i forhold til
hvilke rettslige konsekvenser man sikter til. I stedet for å forsøke noen
entydige «begrepsbestemmelser» som på forhånd synes dømt til å mislykkes,
finner jeg det mere fruktbart å nevne enkelte faktiske forhold og situasjoner
der det kan være aktuelt med ulike typer spesialregler.

(1) Jeg nevner først arbeidskonflikter som kan berøre enkeltpersoners liv,
helbred, frihet og eiendom.

Det er i denne forbindelse alminnelig antatt at streik ikke bør ramme
militærvesen, politi, brannvesen, eller virksomhet til å av verge eller ta seg av
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ulykker, akutt sykdom eller sykdomsbehandling o.l. Det samme gjelder
umiddelbare behov for tilførsel av livsfornødenheter såsom mat, vann, lys og
oppvarmning, mens nødvendighetspreget blir mindre klart når det gjelder
enkeltpersoners behov for transport, undervisning m.v.

Det er først og fremst spørsmål om å forby at personer ansatt i politi og
brannvesen m.v. tas ut i streik eller annen arbeidskamp, men også et spørsmål
om å motvirke streikeaksjoner som avskjærer nødvendige forsyninger eller på
annen måte hindrer slike virksomheter. Hvor langt slike indirekte virkninger
skal motvirkes, er selvsagt et skjønnsspørsmål.

(2) Man kan dernest spørre i hvilken utstrekning grunnleggende samfunns-
funksjoner i seg seiv kan begrunne spesialregler.

(a) Jeg har allerede nevnt de enkelte lands militærvesen, til forsvar mot ytre
fiender, som synes å bli unntatt fra å bli lammet ved streik eller annen
arbeidskamp i de fleste land.

(b) Videre er det vanskelig å akseptere at statens øverste politiske myndig-
heter og domstolsvesen lovlig skal kunne settes ut av funksjon. Det behøver
ikke umiddelbart være tale om fare for enkeltpersoners liv eller helbred, men
det synes paradoksalt at et rettssamfunn skulle tillate at den politiske beslut-
ningsprosess og domstolsvesenet settes ut av virksomhet.

Jeg kan nevne at streiken blant statsansatte i Norge våren 1984 medførte
enkelte episoder i så måte. Kontorpersonalet ved statsrådenes kontorer (og i
Statens Personaldirektorat) ble tatt ut i streik slik at den politiske myndighets-
utøvelse ble vanskeliggjort. I Stavanger ble et kommunestyremøte innstilt som
følge av streiken i kommunesektoren. Nevne verdige praktiske problemer
oppstod ikke under den kortvarige streiken, men de prinsipielle betenkeligheter
ble illustrert.

(I denne sammenheng nevnes at avtaler eller praksis både på offentlig og
privat sektor, ikke sjelden fører til at ansatte som må anses som arbeidsgive-
rens representanter, ikke tas ut i streik. Det oppsto også uenighet i den norske
streiken på statssektoren om personer ble tatt ut i streik i større utstrekning enn
fastsatt i inngåtte avtaler.

Den manglende streikerett for norske embetsmenn har en noe annen og
spesiell historisk begrunnelse.)

c) Blant viktige samfunnsfunksjoner vil jeg også nevne kommunikasjons- og
ytringsfriheten i vid forstand, det vil si adgangen til å få opplysninger, ytre seg
fritt og eventuelt påvirke beslutningsprosessen hos de berørte parter.

Mange anser det som et alvorlig anslag mot en viktig samfunnsfunksjon når
TV, radio, presse rammes av arbeidskamp som innskrenker muligheten for
orientering, vurdering og kritikk. Det kan inneholde prinsipielle betenkelighe-
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ter hvis arbeidskampen rammer meddelelses- og ytringsfriheten. Åpenheten og
offentligheten over lønnsforhandlinger, megling og arbeidskonflikter er også
praktisk sett et korrektiv og et incitament for arbeidslivets parter til å opptre
med en ansvarlighet som står i forhold til betydningen av de tiltak som
gjennomføres.

d) Samfunnsmessige serviceytelser - hva enten de utføres av offentlige
institusjoner eller private - blir vanligvis ikke ansett som så vesentlige at de
aksepteres som grunnlag for å begrense streikeretten. Det gjelder for eksempel
transportvesen, post- og telegrafvesen generelt.

Til sammenligning nevnes at etter ILO-konvensjon nr. xxx anses det som et
utilbørlig inngrep i organisasjons- og streikefriheten å gripe inn overfor
arbeidskamp som rammer offentlige kommunikasjoner medmindre det dreier
seg om landsomfattende lammelse av flytrafikken som medfører «hardship»
for store deler av befolkningen.

e) Videre er det et spørsmål om hensynet til samfunnsøkonomien skal kunne
begrunne begrensning eller regulering av streikeretten og andre kampmidler.

Et karakteristisk trekk ved våre nordiske velferdssamfunn er de omfattende
støtteordninger fra samfunnets side. De offentlige ytelser har fått et slikt
omfang at det seiv under normale forhold reises spørsmål om samfunnet har
økonomisk bæreevne til det høye ytelsesnivå som er fastsatt. På kort sikt kan
en lammelse av samfunnsapparatet bety at disse serviceytelser og økonomiske
overførsler blir hindret, med hurtig effekt for store grupper borgere. Videre
kan bortfall av offentlige inntekter temmelig raskt nødvendiggjøre betydelige
nedskjæringer av offentlige ytelser.

Det må understrekes at mine bemerkninger om samfunnsøkonomiske virk-
ninger ikke gjelder statens inntektspolitikk som sådan eller innholdet av de
tariffavtaler som søkes oppnådd gjennom arbeidskamp. Det eventuelt sam-
funnsfårlige knytter seg til virkningen av de kampmidler som tas i bruk, ikke
til virkningen av de lønnsoppgjør partene søker å oppnå. Spørsmålet er om de
samfunnsøkonomiske virkninger av en streik, i vår kompliserte og økonomiske
sårbare velferdssamfunn, kan begrunne innskrenkninger i streikeadgangen når
de samfunnsøkonomiske konsekvenser blir for store.

Et ferskt eksempel på denne problemstilling har vi i en klage til ILO fra en
forening av norske oljearbeidere som ble inngitt i januar 1984. ILO-komiteens
konklusjon og forslag i juni 1984 inneholder bl.a følgende i min foreløpige
oversettelse (originaltekst bakerst):

«... Begrensninger av eller forbruk mot det som er et vesentlig middel tilgjengelig for arbeidere
for å beskytte deres yrkesinteresse kan bare aksepteres i offentlig administrasjon eller i samfunns-
messig nødvendig virksomhet («essential services») i den snevre betydning av uttrykket, det vil si
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tjenester hvis avbrytelse ville sette liv, personlig sikkerhet eller helse i fare for hele eller deler av
befolkningen... En finner at tilbaketrekningen av arbeidsytelser av de arbeidere det gjelder, selv
om det muligens fører til en nedleggelse av produksjonen og alvorlige konsekvenser på lang sikt
for den nasjonale økonomi, ville ikke sette liv, personlig sikkerhet eller helse i fare for hele eller
deler av befolkningen... . Komiteen er følgelig av den oppfatning at lovforslaget fra regjeringen
som førte til total utelukkelse for denne spesielle kategori ansatte fra muligheten til å gjennomføre
streikeaksjon var uforenlig med prinsippene for organisasjonsfrihet.»

Det kan opplyses at oljeinntektene fra Nordsjøen utgjør ca. 18 % av norske
brutto nasjonalinntekter inklusive skatter og trygdeavgifter. Stanser vesentlige
deler av oljeutvinningen i Nordsjøen, betyr det således et omgående betydelig
inntektstap for det offentlige med videre konsekvenser for den offentlige
økonomi.

På grunnlag av det materiale som er fremlagt fra svensk side, må det antas
at man i Norge griper til lovgivning med forbud mot streik og henvisning til
tvungen voldgift i større utstrekning enn i Sverige. Det ville være interessant å
få nærmere opplyst hvorledes de forskjellige nordiske land behandler arbeids-
konflikter bl.a. slike som kan få betydelige konsekvenser for samfunnsøkono-
mien.

Ekstrakt av ILO Committee conclusion:

«.. .restrictions on or a prohibition of what is an essential means available to workers to defend
their occupational interests can only be acceptet in the civil service or in essential services in the
strict sense of the term, i.e. services the interruption of which would endanger the life, personal
safety or health of the whole or part of the population. ...It considers that the withdrawal of
services by the workers concerned, while possibly leading to a close down in production and
serious consequences in the long term for the national economy, would not endanger the life,
personal safety or health of the whole or part of the population. (See, for example, 233rd Report,
Case No. 1225 (Brazil), para. 668) It is, accordingly, of the opinion that the legislative action
taken by the Government which resulted in the total exclusion of this particular category of
employers from the possibility of taking strike action was inconsistent with the principles of
freedom of association.»

Debattleder, utbildningschefen SVEN-HUGO RYMAN, Sverige:

Innan jag lämnar över ordet till dem som har anmält sitt deltagande i
debatten vill jag säga något om ämnesområdet. Det är inte syftet med valet av
ämne att vi skall granska den fria förhandlingsrätten som sådan eller ägna oss
åt rollfördelningen mellan statsmakterna och arbetsmarknadens organisationer,
en rollfördelning som innebär att statsmakterna anger förutsättningarna för
avtalsrörelserna genom finans-, skatte- och fördelningspolitiken medan ar-
betsmarknadens organisationer har ansvaret för lönebildningen och arbets-
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villkoren på arbetsmarknaden. Av inledningsanförandena har framgått att det
framför allt är tre punkter som debatten bör hålla sig till. Den första punkten
gäller de inskränkningar i rätten till stridsåtgärder som generellt eller in casu
kan beslutas i Norden. Som exempel kan nämnas, att i Danmark tjänstemän
vid posten, järnvägarna och polisen inte har strejkrätt, att i Norge finns en fast
rikslönenämd som efter beslut av Stortinget har att meddela obligatorisk
skiljedom i en lönekonflikt och att i Sverige riksdagen kan ingripa med
lagstiftningsåtgärder om en förestående eller utbruten konflikt bedöms sam-
hällsfärlig.

Den andra punkten avser de procedurregler som finns i lagar och avtal i
syfte att minska risken för öppna konflikter och hålla arbetsmarknads striden
inom rimliga gränser. Hit hör bestämmelser om behörighet för organisation att
fatta beslut om stridsåtgärder, om skyldighet att i förväg varsla om förestående
sådana åtgärder, om skyldighet att underkasta sig medling, om rätt för medlare
att föranstalta om uppskov med stridsåtgärder, om möjlighet för medlare att få
till stånd omröstning av medlingsförslag med eller utan s. k. koppling och om
skyldighet för stridande part att låta samhällsfarligheten av en stridåtgärd bli
prövad av en paritetiskt sammansatt nämnd.

Som en tredje punkt har jag tänkt mig själva begreppet samhällsfarlig
konflikt och vill ställa frågan om detta kan användas om man genom bindande
normer vill begränsa stridsrätten. Denna punkt har samband med den första
och kan ses som ett alternativt sätt att beskriva de metodsvårigheter som här
finns.

Med dessa ord lämnar jag ordet fritt till dem som vill delta i debatten.

Forsk.leder, docent OLE HASSELBALCH, Danmark:

Som diskussionen er lagt op af Olof Bergqvist, skal vi beskæftige os med de
retlige begrænsninger for lovlige interessekonflikter. Der kunne nævnes flere
sådanne begrænsninger end dem, der ridses op i oplæggets sidste afsnit. I en
tid, hvor arbejdskampene ofte føres gennem massemedierne, kunne f.eks.
tænkes ordninger, der berettiger en forligsmand eller en «voldgift» ikke til at
afgøre, hvad overenskomsten skal gå ud på, men til at offentliggøre hvad den
rimeligvis bør gå ud på.

Formålet med vor diskussion må imidlertid være at indvinde ny erkendelse,
som kan virke inspirerende såvel for teoretikere som for praktikere. Man
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kunne ud fra en dansk indfaldsvinkel hævde, at oplægget med dette formål for
øje er for snævert.

For det første er emnet i den skitserede skikkelse meget traditionelt.
Diskussionen bliver i al fald i Danmark en forlængelse af en diskussion, der
har løbet siden, det kollektive aftalesystem blev skabt. Det eneste nye er, at
dette system nu har vundet indpas på mere følsomme områder i samfundslivet.
Men denne omstændighed skaber ikke i sig selv noget nyt grundlag for
diskussionen om retsreglernes indretning, så vidt som de, der har skabt disse
retsregler, jo nu engang bevidst har accepteret de problemer, udbredelsen af
kollektivaftalesystemet til følsomme områder har skabt.

Ved at lægge tyngden på de udtrykkelige retsregler i love og stående
kollektive overenskomster, mister man måske for det andet også et perspektiv
på problemstillingen, som er et af de aller væsentligste hos os. Hvad med de
materielle begrænsninger for arbejdskampens førelse, som arbejdsmarkedets
parter selv opstiller ved indforståelse i det enkelte tilfælde?

I Danmark er der f.eks. tradition for, at man holder «livsvigtige» områder
uden for konfliktvarslerne. Dette sker ud fra organisationernes fornemmelse
af, hvad der skal til for at opretholde samfundets accept af konfliktsystemet.
Denne tradition er mindst lige så vigtig som de formelle retsregler, fordi den i
praksis i høj grad virker begrænsende på parternes udfoldelser, men den
udmøntes ikke i noget, der kan karakteriseres som kollektive overenskomster
eller «retsregler» overhovedet.

I øvrigt er der i Danmark også uskrevne retlige grænser for arbejdskampens
lovlighed. Det er således fast antaget i Arbejdsrettens praksis, at der skal være
et vist forhold mellem mål og midler - at konfliktskridt i deres virkninger ikke
må udstrække sig ud over, hvad formålet med rimelighed berettiger til.
Placeringen af disse grænser kan praktisk være lige så vigtig som forligs-
mandslovens regler - ikke mindst i tilfælde, hvor konflikten kun dækker
snævre områder, eventuelt kun en enkelt arbejdsgiver. De er også retligt set
overordentlig interessante, netop fordi de ikke har udgangspunkt i udtrykkelige
lov- og overenskomstregler.

Det kunne også spørges, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at føre diskussio-
nen i lyset af muligheden for at opstille formelle retsregler om begrænsninger i
konfliktretten. Eksempel: Konfliktvarslernes udstrækning til «livsvigtige»
områder er altid blevet betragtet som signal til den danske lovgiver om at gribe
ind. Man lever udmærket med at opretholde forestillingen om, at retten til at
iværksætte arbejdskonflikt er større, end hvad der nok i praksis vil blive
accepteret af statsmagten. At bryde denne forestilling kunne imidlertid skabe
en tillidskrise omkring det kollektive forhandlingssystem. Tabet ved at etablere
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formelle regler, der på forhånd begrænser konfliktretten, overstiger sandsyn-
ligvis den mulige gevinst, der kunne opnås i henseende til større klarhed om
retstilstanden.

Og praktiseres de formelle begrænsninger i forligsmandsloven overhovedet
efter deres indhold? Er det risikoen for, at arbejdsstandsningen vil ramme
«livsvigtige, samfundsinstitutioner eller samfundsfunktioner», eller at den vil
have «vidtrækkende samfundsmæssig betydning» (som nævnt i den danske
forligmandslovs § 4, stk. 5) der får den danske forligsmand til at udskyde en
konflikt? Eller er det den omstændighed, at parterne hvisker ham i øret, at et
pusterum vil gavne mulighederne for at opnå en løsning? Det er vel ikke uden
videre sikkert, at forligsmandslovens formelle regler afspejler, hvad der faktisk
efterleves i praksis, endsige den funktion, reglerne i praksis har.

Jeg efterlyser således som grundlag for diskussionen om samfundsfarlige
arbejdskonflikter først og fremmest klarhed over, hvor arbejdskonflikter vil
kunne få dette prædikat. Jeg tænker ikke herved nødvendigvis på tilfælde,
hvor retsordenen allerede måtte have udkrystalliseret et sådant eller tilsvarende
begreb, men også på tilfælde, hvor situationen materielt set kunne karakteri-
seres på denne måde og derved påkalde sig interesse som led i vor diskussion.

Er det konfliktens omfang eller placering, f.eks. på særlige følsomme
funktioner, som vil kunne kvalificere den i denne retning? Hvilken farlighed
tænkes der på? Er det kun fysiske risici, eller er det også den i en eventuel
konflikt liggende krænkelse ideelle forhold, f.eks. grundsætninger, som be-
tragtes som uopgivelige i den demokratiske retsstat? Der kunne f.eks. nævnes
den for nylig i Danmark udspillede såkaldte HT-konflikt, der i værksattes med
henblik på at undergrave en retstilstand, som endog anses for at udtrykke
folkeretligt anerkendte menneskerettigheder.

Når dette er klart, efterlyser jeg dernæst en oversigt over, hvilke muligheder
der er blevet forsøgt for at imødegå det, der herefter karakteriseres som
samfundsfarlige arbejdskonflikter - herunder både retlige og ikke-retlige.

Professor jur. dr. TORE SIGEMAN, Sverige:

I det alldeles förträffliga referat, som Olof Bergqvist har skrivit som
underlag för vår debatt, ingår bland mycket annat värdefullt en erinran om
något som jag själv sade vid 1972 års juristmöte, då vi också diskuterade
arbetsstriden. Jag påpekade då att arbetsstridens problem har andra än juridiska
aspekter. Även om vår ordförande menar att vi inte bör ta upp sådana
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allmänna aspekter i debatten, finns skäl att påminna om att det beträffande
dagens ämne finns andra lagar än de juridiska som är betydelsefulla: i första
hand reglerna om samhällsekonomins sätt att fungera och principerna för hur
opinionsbildningen sker i samhället. Arbetsstriden är ju till stor del ett spel för
gallerierna, ett skådespel där det gäller att vinna den allmänna opinionen och
de politiska makthavarna på sin sida.

Vad beträffar samhällsekonomins lagar är väl den mest närliggande och
viktigaste synpunkten, att riskerna för samhällsfärliga konflikter skulle minska
om parterna själva fick bära följderna av sina löneuppgörelser. Förr i världen
var det ju så att effekterna av olämpliga uppgörelser i form av företagsned-
läggningar och arbetslöshet fick drabba parterna. Åtminstone i Sverige ingriper
numera regeringen, oavsett politisk färg, och mildrar olyckliga effekter av
uppgörelserna i efterhand. Att ansvaret för följderna på så sätt delvis brukar
lyftas från parterna, måste antas påverka deras agerande i förhandlingar och
arbetsstrid.

En riktig och viktig iakttagelse i Olof Bergqvists referat är den, att
innebörden av begreppet samhällsfarliga konflikter har förändrats under senare
år. Tidigare tänkte man mest på att konflikter kunde hindra eller störa att
staten fyllde sina centrala uppgifter och liknande. Numera är det ofta de
samlade effekterna på samhällsekonomin i stort som kommer i blickpunkten.
Samhället har också, som redan sagts, blivit mer sårbart.

En arbetskonflikt på förbundsnivå eller högre nivå på den svenska arbets-
marknaden brukar komma mig att göra jämförelser med en boxningsmatch av
egenartat slag mellan två omaka kombattanter. Matchen är egenartad redan
därför att deltagarna inte får utnyttja sin fulla kraft i slagen. Slår någon för hårt
så att effekterna blir för allvarliga, riskerar han att domaren - det vill säga
statsmakterna - ingriper och bryter kampen och bestämmer utgången. Vad
matchen går ut på tycks vara ett avväga slagens hårdhet och inriktning så att
effekterna blir lagom kännbara men inte så allvarliga att domaren ingriper, ty
då blir utgången oviss. Ingen vet emellertid i förväg säkert hur domaren
kommer att dra gränsen.

De båda kombattanterna är ganska omaka. Åskådarna - det vill säga
allmänna opinionen - uppfattar boxaren i arbetstagarsidans ringhörna som
mindre och lättare än motståndaren på arbetsgivarsidan. Det är som om en
welterviktare skall möta en tungviktare. Men då striden börjar ser vi att
welterviktaren är snabb och smidig och har en stor repertoar av slag till sitt
förfogande - nyanställningsblockad, övertidsblockad, punktstrejker - och vi
iakttar också att den store motståndaren är långsam och tämligen sårbar.
Ögonbrynen slås upp, näsan springer i blod redan vid de första attackerna: jag
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menar att den moderna produktionstekniken inom industrin, som innefattar
system med långtgående arbetsfördelning mellan företag, har gjort arbetsgi-
varföretagen mer sårbara för stridsåtgärder än förr.

Tungviktaren på arbetsgivarsidan har inte samma rika slagrepertoar till sitt
förfogande. Egentligen har han bara ett effektivt slag, men det är desto
farligare: en stor lockout som skall tömma all kraft ur motståndaren. Och
eftersom tungviktaren snabbt blir trängd och skakad, måste han snart tillgripa
sitt specialvapen. Problemet är emellertid att det stridsmedlet inte skulle få
utnyttjas i stor skala utan att domaren - statsmakterna - ingriper.

Vid en större arbetsstrid kan det tyckas som om arbetstagarsidan har en
fördelaktigare ställning eftersom den sidan förfogar över en rikare uppsättning
stridsmedel som kan antagas få komma till användning utan att gränsen till
samhällsfarlighet kränks. Fara uppstår dock snart för att de samlade effekterna
på samhällsekonomin av ett antal i och för sig godtagbara åtgärder blir så stora
att gränsen överskrids. Även av andra skäl, främst den ökande sårbarheten hos
produktions- och samhällslivet, föreligger numera allt större risker för att
parternas stridsåtgärder tillsammans skall överskrida gränsen för vad samhället
kan bära. Därför talar mycket för att man för svensk del, efter norsk förebild,
borde införa någon sorts permanent beredskapslagstiftning för statliga tvångs-
ingripanden, så att ingripande inte behöver improviseras helt. Däremot behövs
knappast lagstiftning om s.k. avkylningsperiod, eftersom kontakterna parterna
sinsemellan och mellan parter och regering brukar kunna fungera även under
strid. En permanent beredskapslagstiftning borde avse formerna och de all-
männa principerna för tvångsingripande mot stridsåtgärder som hotar verkligt
väsentliga samhällsintressen, inte enbart samhällsekonomins intressen utan
även t.ex. intresset av fri nyhetsförmedling. En lagstiftning av det slaget skulle
möjliggöra snabbare och smidigare och kanske mer föutsebara ingripanden.
Och den skulle innebära ett erkännande av att verkligheten är som den är.

Advokat BENT OSBORG, Danmark:

Da jeg er enig i, at arbejdsmarkedets parter må løse deres egne problemer,
og da jeg er enig i, at der ikke er behov for en beredskabslovgivning, så kunne
det jo være overflødigt at tilføje noget fra min side.

Når jeg imidlertid har tilladt mig at tage ordet, er det, fordi man af
referentens indlæg - i hvert fald læst med danske øjne - kan få det indtryk at
den forligsmandslov der er gældende i Danmark, skulle lægge begrænsninger i
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parternes forhandlingsmuligheder. Jeg har ikke det indtryk, at arbejdsmarke-
dets parter i Danmark føler, at den mulighed, som forligsmanden i henhold til
forligsmandsloven har for at udsætte konflikter, - at den på nogen måde
betyder en begrænsning i parternes forhandlingsmuligheder.

Det må her erindres, at i Danmark går lovgivningen om en forligsinstitution,
en mæglingsinstitution, helt tilbage til 1908, hvor arbejdsmarkedets parter selv
søgte at lave en begrænsning vedrørende de konfliktmuligheder, der var. Det
udmøntede sig i to lovforslag, med den principielle betydning, at vi fik en
afgrænsning i interessekonflikter og i retskonflikter, altså den lov, som
regulerer arbejdsmarkedets overenskomstsituation og som ender med en lov
som arbejdsretten. Samtidig, i den samme kommission, som var sammensat af
arbejdsmarkedets egne parter, drøftede man en mæglingsinstitution, fordi man
ikke ønskede, at alle interessekonflikter uden videre skulle udmønte sig i en
åben konflikt. Man ønskede at skabe mulighed for en forhandlingssituation, og
det var arbejdstagerne, der ønskede en sådan forhandlings- og mæglingsinsti-
tution. Den er nu blevet permanent, og vi har nu loven fra 1934. Det er min
erfaring, at parterne finder, at de muligheder, som forligsmanden i henhold til
denne har til at udsætte en konflikt, i første omgang 14 dage, og efterfølgende
14 dage, er en velegnet tænkepause for parterne til selv at nå et resultat. Det er
muligt for parterne i denne pause i et neutralt forum at diskutere de mulighe-
der, som man selv har for at få et forhandlingsresultat. Som allerede angivet af
professor Sigeman, og forsåvidt også af Hasselbalch, er der jo i overens-
komstforhandlingerne megen teatertorden, men samtidig skal der også være
mulighed for korridorforhandlinger, og netop ved forligsmandens mulighed for
at udsætte en konflikt skabes der mulighed for stilfærdige korridorforhand-
linger så parterne selv kan nå et resultat. Som også påpeget af Hasselbalch, er
der jo megen psykologi og politik knyttet til disse forhandlinger, og derfor
finder jeg ikke, - måske har jeg læst referatet forkert - at arbejdsmarkedets
parter i Danmark føler, at forligsmandslovens regler giver en begrænsning i
parternes forhandlingsmuligheder. Tværtimod finder jeg, at man netop i
forligsmandsloven har fundet et rimeligt regelsæt for at tilgodese det, som er
punkt 2 i de af diskussionslederen anførte diskussionspunkter, nemlig proce-
dureregler i lov eller aftale, som giver muligheder for, at en konflikt ikke uden
videre sættes i værk.

Forsåvidt angår spørgsmålet om samfundsfarlige konflikter, så er en defini-
tion af sådanne ganske vanskelig - for ikke at sige umulig - at give. Til
illustration af dette kan jeg blot nævne, at den definition, som i loven er
benyttet for at forligsmanden i Danmark kan gribe ind, sige der i forligs-
mandslovens § 3, stk 1, at han kan gribe ind, hvis en arbejdsstandsning er
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truende og han tillægger stridens virkninger og omfang samfundsmæssig
betydning. Senere, i stk. 5 i samme paragraf, skal den pågældende konflikt
ramme livsvigtige samfundsinstitutioner eller samfundsfunktioner, eller hvor
den efter forligsmandens opfattelse i øvrigt kan anses for at have vidtrækkende
samfundsmæssig betydning. Og for at gøre det helt umuligt at definere
samfundsfarlig konflikt, så giver man forligsmanden adgang til også at udsætte
en konflikt, der vel i sig selv ikke kan anses for at have vidtrækkende
samfundsmæssig betydning, men hvis iværksættelse dog under den foreliggen-
de situation skønnes at øve afgørende uheldig indflydelse på mulighederne for
en fredelig løsning af den samlede konfliktsituation. Og så er vi nået over til
noget, som ganske enkelt intet siger, idet det helt er overladt til forligsmanden,
hvis han øjner og ser en mulighed for, at der kan nås en løsning, - da altid at
kunne udsætte en konflikt i 14 dage.

Men sagen er jo den, at der ikke i den danske forligsmandslov er givet
forligsmanden nogen mulighed for en løsning af problemet. Der er kun
opstillet nogle procedureregler, som kan skabe mulighed for at man får en
periode og pause for at få reelle forhandlinger igang på arbejdsmarkedet.

Her skal det også tages i betragtning, som også Sigeman og Hasselbalch var
inde på, at man i tilfælde af truende konflikt på et område, som nærmer sig
samfundsmæssig betydning, lurer der i parternes bevidsthed en tendens til at
overveje og vide, at hvis denne konflikt kommer til udbrud, så vil regerings-
magten gribe ind. Det lægger en ansvarlighed i de pågælende parters forhand-
ling for selv at nå et resultat, og det er det, som - om jeg så må sige -
systemet i Danmark er bygget op på. Vi har, på linie med de andre nordiske
lande, en enheds faglig organisation, på den ene side arbejdstagerne, LO, og
på den anden side en stærk arbejdsgiverorganisation, hvilket giver en mulighed
for en ligevægtsbetragtning.

Jeg vil altså konkludere, at det er umuligt på forhånd at definere begrebet
«samfundsfarlig konflikt».

Man har, og det synes jeg, at jeg vil tilføre som en oplysning, i Danmark
også haft lovforslag i så henseende. Det var ikke et regeringsforslag, men
derimod et privat indgivet forslag fra et dansk parti, der hedder Det radikale
Venstre, - et borgerligt parti, som i 30'erne og 50'erne i lange perioder havde
regeringssamarbejde med Socialdemokratiet i Danmark. De indgav et privat
forslag på et tidspunkt, hvor de var i opposition, om indgreb over for
livsvigtige konflikter, altså et forslag om en beredskabslovgivning. Dette
forslag nød ikke fremme i den pågældende folketingssamling, og det er
ejendommeligt at bemærke sig, at på et senere tidspunkt, i 1968, hvor det
pågældende parti kom i regeringsposition sammen med Centerpartiet og
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Højrepartiet og på daværende tidspunkt havde såvel statsministerposten som
arbejdsministerposten, da kom der intet lovforslag om en beredskabslovgiv-
ning på dette område. Og det viser - efter min opfattelse - at man fra politisk
hold er klar over, at et forslag i så henseende, en beredskabslov, vil skabe en
stemning på arbejdsmarkedet, som vil vanskeliggøre muligheden for, at
parterne selv når et resultat.

Rättschef LENNART ASPEGREN, Sverige:

De kontakter som jag har med det här ämnet är begränsade till den
offentliga sektorn, alltså till arbetskonflikter som rör de anställda hos stat och
kommuner. På det området har vi i Sverige - som också framgår av Olof
Bergqvists redogörelse - ett system som på ganska många punkter skiljer sig
från det som gäller i de andra nordiska länderna. Särskilt stora skillnader blir
det, om man jämför med Danmark. Vår även internationellt sett relativt
liberala lagstiftning om de offentliganställdas konflikträtt har för övrigt med
jämna mellanrum kritiserats av bl.a. företrädare för de privata arbetsgivarna i
Sverige. Men det har i den internationella debatten också kommit fram t.ex.
att man i USA lär ha färre arbetskonflikter i det fåtal delstater där de offentligt
anställda lagligen har rätt att strejka än i de andra delstaterna.

Det skulle vara intressant att höra vilka synpunkter som deltagarna från de
andra nordiska länderna vill lägga här.

Som jag själv ser det, får väl det system som vi för närvarande har i Sverige
i stort sägas ha bestått de svåra prov som det har varit utsatt för under
arbetskonflikterna på senare år. Min uppfattning ligger alltså nära den som
Olof Bergqvist har gett uttryck för. Efter det att Olofs underlag skrevs har
saken dessutom ytterligare belysts genom den kartläggning som Sven-Hugo
Ryman har lagt fram, Arbetsmarknadsstriden (SOU 1984:18, 19). Där finns -
utöver en mycket klargörande redogörelse för förhållandena i Sverige - också
en del glimtar av gällande läge i de andra nordiska länderna.

Allt tyder också på att statsmakternas nu rådande tillämpning av principen
«frihet under ansvar» blir den som kommer att bli utslagsgivande för den
svenska lagstiftningen även i fortsättningen. Vad som på den offentliga sektorn
kan bli aktuellt att ändra är väl olika kollektivavtalsregler, som parterna själva
kan ta upp. Man kan t.ex. kanske tänka sig att i det statliga huvudavtalet
utvidgas den s.k. undantagskretsen, exempelvis vad gäller åklagarväsendet,
och liknande.
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Juridisk direktør KURT NIELSEN, Danmark:

Det, som jeg vil sige, knytter sig lidt til den sidste ærede taler, nemlig til
den offentlige sektor, og det har noget at gøre med definitionsproblemet,
problem nr. 3 i ordførerens oplæg til os. Vi har nemlig i Danmark det
problem, der er meget aktuelt og affødt af en nylig strejke, - at når en
arbejdsnedlæggelse, en strejke, finder sted, så kan en offentlig myndighed -
her var det et kommunalt trafikselskab - føle sig tvunget til at opfatte den
strejke som værende så samfundsfarlig, at man ser sig nødsaget til at træffe en
afgørelse, som efter almindelige kriterier er ulovlig.

Det forholdt sig mere præcist således, at 7 chautfører ved samme trafiksel-
skab meldte sig ud af den fagforening, som hørte til på det område. Det gjorde
de bl.a. med den begrundelse, at de, for nogles vedkommende, ikke ønskede
at bidrage til Socialdemokratiet gennem deres medlemskontingent til fagfore-
ningen. Dette førte siden til, at alle de øvrige chauffører nedlagde arbejdet.
Situationen er indtruffet mange gange tidligere på arbejdsmarkedsområdet. Da
strejken medførte, at hele bustrafikken i Storkøbenhavn lå stille, var det klart,
at denne strejke havde en lang række ubehagelige konsekvenser, - folk kunne i
mange tilfælde ikke komme på arbejde, skolebørn ikke komme til fjernerelig-
gende skoler osv. - nåede flertallet i Hovedstadsrådet til det resultat, at denne
konflikt var så samfundsfarlig, at de kunne skyde sig ind under begrebet
nødret. Altså de kunne sige, at selv om det normalt ville være ulovligt at
afskedige, så var nødsituationen så betydelig, at de var berettiget til at træffe
beslutning herom.

Her må jeg indskyde, at når afskedigelsen af de 7 chauffører normalt ville
være ugyldig, hænger dette sammen med, at offentlige myndigheder i Dan-
mark ikke kan indgå såkaldte eksklusivaftaler med fagforeninger, dvs. aftaler
om, at de kun beskæftiger organiseret arbejdskraft fra en given organisation.
Herfor findes der højesteretsdomme fra lang tid tilbage, og det er der ikke
ændret ved i den nugældende retstilstand.

Men det, som jeg synes er interessant på det offentligretlige område her, er
følgende: I forbindelse med den omtalte sag er der nu indbragt flere sager for
domstolene. Indenrigsministeriet har indbragt Hovedstadsrådet for domstolene
med påstand om, at denne forvaltningsakt i form af afskedigelserne var
ugyldig, og de 7 chauffører har indbragt erstatningssag for domstolene med
krav, der løber op i adskillige millioner, - de vil have deres løn udbetalt
principielt helt til pensionsalderen, altså krav af enorm størrelse. Hvis nu disse
sager fører til et resultat, der er gunstigt for henholdsvis Indenrigsministeriet
og de 7 chauffører, opstår der et temmelig enestående problem i dansk
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kommunalret, nemlig om det flertal, der stemte for afskedigelserne kan blive
gjort personlig erstatningsansvarlige for disse beløb. Og det er et meget
alvorligt problem, da det som nævnt drejer sig om adskillige millioner, og der
er en sådan erstatningsmulighed i den danske kommunallovgivning.

Det juridisk interessante lige nu synes jeg er, at spørgsmålet om, hvorvidt
transportsektorens arbejdsstandsning i en periode er samfundsfarlig eller ikke,
bliver domstolene nødt til at tage stilling til. For kun hvis den erkendes at være
så samfundsfarlig, at politikerne havde ret til at handle, som de gjorde, kan de
blive frifundet ud fra en nødretsgrundsætning. Hvis domstolene når til det
resultat, at strejken ikke var samfundsfarlig i den forstand, er der risiko for, at
de kommer til at betale. Dvs. vi har en sag, hvor domstolene præjudicielt
kommer til at tage stilling til transportsektorens nødvendighed, set fra en
samfundsmæssig synsvinkel.

Sagen er kompliceret af en enkelt faktor mere, nemlig at der udfoldede sig
nogle sympatistrejker, bl.a. nedlagde en del af personalet på Rigshospitalet
arbejdet i et stykke tid, og det blev anført, at det var til risiko for patienterne,
men det var der nu delte meninger om. Når de gjorde det, kan det have
forbindelse med en højesteretssag for nogle år siden, hvor det blev erkendt, at
en arbejdsnedlæggelse på et sygehus i provinsen var så omfattende, at en
afskedigelse af en enkelt sygehjælper, der ikke ville være medlem af den
normale, stedlige fagorganisation, nok var ulovlig; men det førte ikke til
hendes genansættelse, men blot til, at hun fik en rundelig udmålt erstatning
efter reglerne om udøvelse af nødret.

Der blev ikke der rejst krav om, at de enkelte kommunalpolitikere skulle
betale denne erstatning selv, og det vil sige, at ved at bringe en hospitals strej-
ke ind i situationen, kunne det på en måde i buskonflikten hjælpe de ansvarlige
politikere til at sige: Jamen, det var ikke alene en transportstrejke, det var også
en hospitalsstrejke, og så kunne det være, at nødrets situationen var i land.

Professor jur. dr. STEN EDLUND, Sverige:

I sin utmärkta rapport har Olof Bergqvist stannat vid att anse att det för
svensk del, som läget ter sig i dag, inte är motiverat att överväga några
ingripanden när det gäller samhällsfarliga konflikter genom lagstiftning eller
andra samhällsåtgärder. För min del skulle jag också i stort sett vilja instämma
i detta.

Men då borde enligt min mening också markeras, efter den utveckling som
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ägt rum på arbetsmarknaden de senaste åren med starka spänningar och
svårbemästrade konfliktförhållanden, att arbetsmarknadsparterna inte har an-
ledning att slå sig till ro och säga sig att allt är väl beställt. Det finns skäl till
en oavlåtlig konstruktiv självkritik i syfte att vidareutveckla det rådande
systemet för förhandling och konfliktlösning under hänsynstagande till alla
berörda intressenter i samhället. Skulle, som den allra senaste utvecklingen
kan synas peka på, hela det centralicerade systemet för förhandlingar och avtal
vara på väg att brytas ner, krävs en höggradig uppmärksamhet på vad detta
skulle kunna betyda i konflikthänseende.

Jag vill emellertid ifrågasätta om statsmakten ändå helt skall nöja sig med
den hittills kreerade rollen och de redskap som står till förfogande. Borde man
åtminstone inte ha utvecklingen i de hänseenden som det här gäller under mer
ingående systematisk observation, så att man inte riskerar att bli fullt så ställd
som man otvivelaktigt blivit i vissa situationer? Bergqvist berör i sin rapport
den exceptionellt omfattande och komplikationsfyllda konflikt som drabbade
den svenska arbetsmarknaden 1980, en konflikt som kom insiktsfulla be-
traktare att befara att hela «den svenska modellen» för arbetsmarknadsrelatio-
ner var på upphällningen. Arbetslivscentrum - ett statligt institut som inrätta-
des 1976 för att genom forskning främja iscensättningen av de arbetsrättsliga
reformer som hade genomförts - har gjort konflikten till förmål för ett antal
studier under medverkan av både forskare och arbetsmarknadsföreträdare
(Storkonflikten 1980 under redaktion av Anders Broström, 1981). Den inne-
håller beskrivningar och analyser av hur konflikten rann upp och utvecklades
utan några inslag av avancerad konfliktforskning. Ändå får sägas att dessa
common-sensebetonade studier blev en mycket värdefull källa för diskussion
och begrundan.

I ett inlägg av Lennart Aspegren nämndes att dagens debattledare Sven-
Hugo Ryman i våras presenterade en statlig enmansutredning om de gällande
rättsreglerna för arbetsstriden och deras tillämpning (Arbetsmarknadsstriden,
SOU 1984:18). Ryman har inte funnit det erforderligt att föreslå några
lagstiftningsreformer men ger arbetsmarknadens parter en serie värdefulla råd
och uppslag om hur de skall kunna företa självsanering på punkter där det
enligt hans bedömande brister. Det framgår att han i denna vetenskapligt
förtjänstfulla utredning i hög grad kunnat hänföra sig till Arbetslivscentrums
behandling av konflikten. Även Olof Bergqvist refererar till arbetet.

Detta leder mig fram till att ställa frågan om vi inte i Sverige skulle vara
betjänta av en mera kontinuerlig, vetenskaplig observation av det aktuella
området, utan att det för den skull behöver bli frågan om någon alltför
vidlyftig apparat. En uppföljning i valda avsnitt av hur avtalsrörelser och
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konflikter utvecklas skulle kunna ge en erfarenhets- och kunskapsbank att
referera till både på kort och på lång sikt. I en sådan backspegel skulle
arbetsmarknadens parter ha lättare att uppmärksamma risker och faror och
finna incitament till smidigare och effektivare former för konfliktlösning.

Just Arbetslivscentrum förefaller vara ett lämpligt organ för sådan här
rapporterings verksamhet.

Universitetslektor HENNING JAKHELLN, Norge:

Jeg skal være ganske kort. Jeg synes debatten har sprunget litt over et punkt
som etter min mening er sentralt, nemlig spørsmålet om begrepet samfunns-
färlig konflikt i det hele tatt kan sies å være et rettslig spørsmål. Er det med
andre ord et spørsmål som er egnet til å trekkes inn under et rettslig forum,
f.eks. våre domstoler.

Vi kan på mange måter, etter min mening, ta utgangspunkt i det som her er
sagt av flere, at spørsmålet om en konflikt er samfunnsfarlig eller ikke i
høyeste grad beror på de nærmere omstendigheter; bl.a. på den tid de
iverksettes, hva som skjer etterpå osv.

Så vidt jeg kan skjønne har man å gjøre med et begrep som i aller høyeste
grad er relativt. Det skulle jeg tro er tilfelle i samtlige av de nordiske land.
Systemet hos oss i Norge er, satt særdeles i et nøtteskall, at hvis konflikten av
våre myndigheter vurderes til å være samfunnsfarlig, vil man før eller siden få
en særlov, eventuelt provisorisk anordning, som henskyter konflikten til
løsning ved tvungen lønnsnemnd. Med andre ord, det er en avgjørelse som hos
oss vil bli truffet av vårt høyeste politiske organ, nemlig Stortinget.

Etter min oppfatning er det på mange måter en fornuftig ordning man her
har hos oss, fordi det da blir et politisk spørsmål om hvorvidt konflikten er
samfunnsfarlig og om hvorvidt man, ut fra både en rettslig vurdering og en
praktisk-politisk og sosial vurdering ønsker å gripe inn i konflikten.

De mange utmerkede momenter som ble nevnt av Bjørn Haug synes jeg i
høyeste grad kan tjene som veiledning for forvaltningens og i siste instans
Stortingets vurdering av en slik konflikt. Men jeg synes at vi ville få en meget
vanskelig sak hvis spørsmålet om en konflikt var samfunnsfarlig skulle bli
forelagt våre domstoler. Da tror jeg at de vanlige regler fra vår forvaltningsrett
og statsrett ganske klart ville medføre at her må våre politiske myndigheter ha
særdeles stor grad av fritt skjønn. Bare i helt ekstreme unntakstillfeller vil det
kunne bli tale om å underkjenne en beslutning ut fra den vurdering at det ikke
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var samfunnsfårlig konflikt til stede. Med andre ord, hvem som skal avgjøre
om en konflikt er samfunnsf årlig eller ikke, er etter min mening et spørsmål
som i siste instans må avgjøres av et politisk organ.

Prorektor, professor STIG STRÖMHOLM, Sverige:

Mitt enda bidrag till denna diskussion är en fråga. Fast här finns så många
arbetsrättsexperter, tror jag knappast att det kan komma ett svar här. Som
allmänt vaken medborgare har jag i sommar följt busskonflikten i Köpenhamn,
med stigande förvåning vill jag väl säga. Det kändes kanske mindre kymigt än
vanligt att vara svensk under någon period, och det kan vi väl behöva.

Hur därmed må förhålla sig, är det begreppet nödrätt som förefaller mig väl
värt ett examineras noga. Nödrätt, får man lära sig i svensk rätt, är de
rättsregler - eller snarare, det upphävande av rättsreglernas normala spel - som
måste accepteras inför t.ex. naturkatastrofer. Man brukar tala om en nödrätt i
samband med bränder. Tjänstgörande brandbefäl får anlägga moteld, eller
hugga ned skog, eller låta riva taket av hus. Det finns andra liknande
situationer. Utan att man använder termen förekommer otvivelaktigt en nödrätt
i politiratten. Det blir inte någon påföljd om polispersonal har sett sig
nödsakad att ge vika inför en massiv övermakt, en folkskara, i samband med
oroligheter och liknande. Det är ju ingen tvekan om att det kan finnas
situationer, där samhällsmakten kommer till korta.

Min fråga är vad det innebär på lite längre sikt om man i ett sådant här
sammanhang för in begreppet nödrätt. Det karakteristiska för de nödrätts-
situationer som hittills har blivit kända, är att samhällsmakten står antingen mot
en naturkraft eller mot något element, som inte låter sig påverkas med lagliga
medel eller med förnuft. Det kan t.ex. också gälla kapare. I Sverige fördes en
animerad diskussion för några år sedan, i samband med att ett belopp
överlämnades till några flygplanskapare i Skåne med justitieministerns med-
verkan. Där talades då om en samhällets nödsituation, och det var naturligtvis
en sådan. Hade man inte lämnat pengarna, hade några människor kanske blivit
skjutna.

Jag vill nu fråga vad det kan leda till för konsekvenser, att några av
samhällets mest respektabla, mest maktfullkomliga, mest privilegierade orga-
nisationer behandlas som om de vore vilddjur, naturkrafter eller flygkapare.
Det är ju faktiskt så att introduktionen av begreppet nödrätt i det arbetsrättsliga
sammanhanget innebär ett underkännande av dessa organisationer som mänsk-
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liga förhandlingsparter. Jag förstår mycket väl, att de danska domstolarna står
inför ett avgörande som är föga avundsvärt, och där de säkert väl tänker både
på åskväder och på vilddjur. Här har rättsordningen att ta ställning till
någonting utomordentligt konsekvensdigert. Det är med stort intresse vi andra
nordiska jurister skall följa våra i regel ytterligt skickliga danska kolleger på
deras mödosamt slingrande väg mot sanningen i detta fall.

Verkställande direktör TOBIAS LUND, Sverige:

Jag tycker att det kanske kan vara av ett visst intresse att någon företrädare
för arbetstagarorganisationerna i Sverige framför några synpunkter. Jag be-
gärde ordet innan Stig Strömholm hade sitt inlägg, vilket var mycket stimule-
rande att höra. Eftersom jag emellertid företräder en organisation, som inte
känner sig utpekad av hans inlägg avstår jag från att närmare gå in på detta.

Jag tänkte i stället glädja hr ordföranden genom att som första talare följa
den disposition som ordföranden har ställt upp. Det kan ju vara tillräckligt för
att motivera mitt inlägg.

Punkten 1: Inskränkningar i rätten till stridsåtgärder generellt och in casu.
Här företräder jag den i Sverige allmänt förekommande uppfattning som

finns på ömse sidor om förhandlingsbordet och som också Olof Bergqvist har
gjort sig till tolk för, nämligen att det inte föreligger några starka behov av
förändring i den svenska lagstiftningen. Jag tycker att Olof Bergqvist har
uttryckt sig väl i sitt referat, när han säger att problemet kanske inte i första
hand är huruvida för- eller nackdelar med en stående lagstiftning, t ex om
tvungen skiljedom, överväger utan mer huruvida förhållandena på arbetsmark-
naderna är sådana att man kan avstå. Jag vill därmed inte påstå att förhållan-
dena i Sverige i det här avseendet är idealiska och helt problemfria, men jag
delar uppfattningen att de är sådana att några berättigade krav på förändringar
inte gör sig gällande.

När man diskuterar frågan om inskränkningar i rätten till stridsåtgärder
generellt så har i Sverige en central punkt i det sammanhanget varit om det
finns anledning att göra någon åtskillnad mellan den privata arbetsmarknaden
och den offentliga delen av arbetsmarknaden. Den diskussionen fördes inten-
sivt i samband med förarbetena till 1965 års arbetsrättsreform i Sverige. De
skäl som då gjorde att riksdagen ansåg att det i princip inte skulle vara någon
skillnad ifråga om rätten till stridsåtgärder mellan privat och offentlig sektor
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och inte heller ifråga om bedömningen av konflikters samhällsfarlighet står sig
enligt min mening fortfarande.

När det så gäller frågan om det finns anledning att göra några inskränk-
ningar i konflikträtten för vissa särskilt angivna arbetstagarkategorier så tror
jag att det var Bjørn Haug som i sin inledning nämnde att man exempelvis för
domarkåren måste tänka sig att göra undantag från den oinskränkta rätten till
konfliktåtgärder. Som företrädare för den organisation i Sverige som i fackligt
avseende företräder domare, åklagare, polischefer - liksom också andra
jurister inom offentlig och privat verksamhet - vill jag deklarera att vi
motsätter oss tanken på att införa några särregler i det här avseendet för
domare eller för andra medlemsgrupper i vårt förbund. Samtidigt är vi
medvetna om vikten av att hantera konfliktvapnet med det ansvar som
statsmakterna förutsatte när man tog ställning till de offentliganställda tjänste-
männens rätt till konfliktåtgärder. När vi i konkreta konfliktsituationer har att
avgöra valet av fackliga stridsåtgärder är vi naturligtvis klart medvetna om de
begränsningar som vi själva måste ålägga oss ifråga om åtgärder inom
samhälls viktiga områden. Så länge man på arbetstagarsidan har den ansvars-
känsla, som jag menar att vi har i Sverige, så länge anser jag inte att det finns
behov av en lagstiftning som innebär formella begränsningar i konflikträtten
för speciella tjänstemannagrupper eller yrkeskategorier.

När det gäller frågan om fastställande av procedurregler för konfliktbeslut i
lag eller avtal är det en allmän uppfattning bland de fackliga organisationerna i
Sverige att vi inte är intresserade av en lagstiftning som ingriper i organisa-
tionernas fria rätt att själva fastställa sina beslutsformer. Det torde inte heller,
såvitt jag vet, ha framställts några krav på eller förslag härom från andra håll.
Medlemsomröstning om godkännande eller avvisande av medlingsförslag är en
fråga som ofta kommer upp till debatt. Jag kan här inskränka mig till att
konstatera att medlemsomröstning i denna typ av frågor enligt en allmän
uppfattning bland de fackliga organisationerna inte är praktiskt genomförbara.

Som framgått av Olof Bergqvists referat har vi i Sverige i huvudsak två
instrument att använda i syfte att undvika samhällsfärliga konflikter. Det ena
är de partssammansatta nämnderna eller som de i dagligt tal brukar kallas de
«samhällsfärliga nämnderna». Detta uttryck kan leda tankarna in på fel banor.
Det andra instrumentet, som kan utnyttjas som det yttersta medlet, är en
lagstiftning in casu. Jag företräder en organisation som har drabbats av ett
sådant ingripande. Jag tänker på den tvångslagstiftning som tillgreps vid den
stora SACO-konflikten 1971, som Olof Bergqvist har omnämnt i sitt referat.

Ifråga om de partssammansatta nämnderna vill jag för min del gärna
erkänna att de inte är utan sina brister. Det är min personliga uppfattning att de
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inte fungerar optimalt och jag tror också att det finns andra som delar denna
uppfattning. Det finns därför anledning för oss i Sverige att se över institutet
partssammansatta nämnder och överväga om det går att åstadkomma några
förändringar. De svagheter som finns i nämndernas verksamhet kom bl a till
uttryck i SACO-konflikten 1971. Vad jag då särskilt tänker på är arbetsgivar-
sidans möjligheter att utnyttja nämndinstitutet på ett, enligt min mening,
felaktigt sätt, nämligen i taktiska syften för att uppskjuta ikraftträdandet av
varslade stridsåtgärder. Detta trots att man som arbetsgivare var medveten om
att de sakliga argumenten inte alltid var särskilt starka.

Slutligen vill jag instämma i vad Sten Edlund sade, nämligen att det finns
anledning till självrannsakan och självkritik också hos de fackliga organisatio-
nerna. Det är klart att vi alla har anledning att analysera vårt agerande och våra
ställningstaganden i olika sammanhang och vi bör inte känna oss övertygade
om att vi är ofelbara, för det är vi ju naturligtvis inte. Den konfliktforskning
som, enligt vad Sten Edlund berättade, bedrivs i Arbetslivscentrums regi är,
enligt min uppfattning, mycket intressant och det finns god anledning för de
fackliga organisationerna att stödja denna forskning och följa den med intres-
se.

Forsk.leder, docent OLE HASSELBALCH, Danmark:

Jeg føler mig tvunget til at sige et par bemærkninger om fænomenet nødret,
som Stig Strömholm hæftede sig ved.

Begrebet dukkede op i den konflikt, der er blevet omtalt her i dag,
HT-konflikten, i forlængelse af en dom afsagt for nogle år siden. Denne dom
(refererert i U.f.R. 1978/626) nåede frem til, at en opsigelse af en lønmodta-
ger ansat i offentlig tjeneste og begrundet i, at den pågældende ikke var
organiseret, stod ved magt, selv om afskedigelsen stred mod det offentliges
pligt til ikke at diskriminere uorganiserede. Sagen var den, at der i den sektor,
hvor den pågælende var ansat (hospitalssektoren), indledtes strejker for at få
uorganiserede fjernet, hvorfor forvaltningen var tvunget til at afskedige den
pågældende. I denne dom findes udtrykket anvendt som grundlag for antagel-
sen af, at opsigelsen ikke var ugyldig (omend nok erstatningspådragende).

Desværre har dommerne dengang nok ikke forudset, at der ville komme en
konflikt som HT-konflikten. Der skete under denne det meget ulykkelige, at
der dukkede et hidtil overset potentiel af arbejdsretskyndige op, som gjorde
opmærksom på, at afskedigelser af uorganiserede, fordi de er uorganiserede,
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kunne være lovlige i henhold til en nødretsgrundsætning. Begrebet fik herved
et nyt indhold i den folkelige bevidsthed og påvirkede den faktiske udvikling,
idet de fagorganisationer, der stod bag HT-konflikten, begyndte at spekulere i
skabelsen af en «nødrets»-situation.

Jeg tror ikke, man skal tage det skete som udtryk for, at opfattelsen af, hvad
nødret er i Danmark, har forskudt sig. Det hører også med til historien, at der
nu løber et retsligt efterspil. Dette går bl.a. på, om det forbund, som
iværksatte HT-konflikten, skal betale det, konflikten har kostet de afskedige-
de. Bliver forbundet dømt, er der i øvrigt yderligere perspektiver i sagen. Det
kunne jo nemlig så hævdes, at forbundets dispositioner blev iværksat af en
forbundsledelse på tværs af klare regler. Og det er efter dansk foreningsret
således, at en forbundsledelse er personlig ansvarlig i et sådant tilfælde. Dette
ansvar vil et foreningsmindretal kunne gøre gældende ved domstolene.

Det er altså tænkeligt, at interessen for anvendelsen af nødretsbegrebet vil
aftage, når retten har talt.

Regeringsrådet GUSTAF PETRÉN, Sverige:

Vid juristmötets öppnande framhölls att juristerna också är till för att skydda
de svagast ställda i samhället. När det gäller arbetsrätten är det ej så. Så gott
som alla jurister, som intresserade sig för detta ämne, samlar sig på den
starkare partens sida. Och den svagare tycks inte ha någon som helst före-
trädare. Med den svagare menar jag den enskilde fackföreningsmedlemmen
eller den enskilde oorganiserade arbetstagaren. Ute på fältet har denne i stort
sett inte några som helst rättigheter enligt nordisk arbetsrätt.

Detta är orsaken till att jag begärde ordet. Detta möte bör inte få sluta utan
att även något om hänsynen till den svagare har förts till protokollet. Den
synpunkt jag ville ta upp är det avvisade av all lagstiftning om ideella
föreningar som nu senarst Tobias Lund förordade. Det gäller ideella föreningar
som har form av arbetstagarorganisationer.

Vi har i Norden en mycket omfattande associationsrättslig lagstiftning
avseende olika juridiska personer. Aktiebolagslagen bildar ett detaljrikt
komplex. Vi har lagstiftning om ekonomiska föreningar. Men när det kommer
till de ideella föreningarna, har man aldrig i Norden kommit fram till någon
lagstiftning. Skälen härtill är flera.

För en utomstående kan det te sig märkligt att de fackliga organisationerna
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är ideella föreningar. Det är inte den mest närliggande klassificeringen för den
som inte är associationsrättsligt skolad.

Enligt min mening måste man dra konsekvenserna av det allmänna läget
inom arbetsrätten såvitt gäller de fackliga organisationernas ställning i sam-
hällslivet. De har blivit en maktfaktor med en oerhörd genomslagskraft i alla
möjliga hänseenden. Makten har till stor del givits dem av lagstiftaren. Makten
är nu så stor att de förmår, genom egen styrka, skydda sig mot den insyn och
den normativa reglering, som skulle varit fullständigt självfallen om det hade
gällt en organisation på näringslivs sidan eller någon annan sammanslutning av
enskilt slag. Det stora medlemstalet ger, på grund av den direkta rösträtten i
våra demokratier, en stor påtryckningspotential.

Det vore rimligt att samhället genom vissa basregler garanterade de enskilda
medlemmarna ett minimum av interndemokrati: En enkel lag borde innehålla
regler om t ex medlemskap, inträde i och utträde ur organisationer, om val av
styrelse och revision. Med tanke på de många situationer då det är av
livsviktig betydelse för den enskilde om han är medlem eller icke medlem
måste det finnas lagregler om medlemsskapet. Vi vet ju att i Sverige Högsta
Domstolen i ett känt avgörande har underkänt vissa bestämmelser om utträde i
några till LO anslutna organisationers stadgar. Enligt dessa skulle vid tvist om
utträde en skiljenämnd avgöra, bestående av tre personer, en utsedd av den
medlem, som begärt utträde, en utsedd av facket och som tredje skiljeman, om
parterna inte blir ense om denne, en av LO utsedd ordförande. En sådan
skiljenämnd underkände Högsta Domstolen på grund av brist på opartiskhet.
Exemplet visar bristerna i den rättsordning som vi för närvarande har på detta
speciella associationsrättsliga område.

Det är uppenbart att den enskilde individen inte är tillräckligt tillgodosedd i
förhållande till den oerhörda makt som facket kan utveckla och som lag-
stiftaren systematiskt har understött. Den enskilde arbetstagaren har i stort sett
inte någon talan. Det är alltid den fackliga organisationen som skall framföra
hans synpunkter, i allmänhet med lagstiftarens stöd.

I ett demokratiskt samhälle är det i längden orimligt att tillåta uppbyggandet
av en maktposition av denna typ. Den enskilde måste beredas ett elementärt
skydd. Det kan ske genom att vissa basfrågor får svar i lagstiftningen. Det är
inte min önskan att reglera organisationerna på djupet och i detalj. Men man
måste här som på andra områden genom lagstiftning värna den enskilde mot
övergrepp från övermäktiga kollektiv.
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Jur. kand. PER-OLOF EKEBERG, Sverige

När det gäller de här diskussionspunkterna, som vi fick utdelade efter
pausen, så skulle jag vilja säga, att beträffande punkt nummer 1, kan jag
instämma med vad Tobias Lund sade. Nämligen att vi önskar inte, från LO's
sida i varje fall, några inskränkningar i rätten att vidta stridsåtgärder generellt.
När det gäller punkten 2, beträffande procedurregler m.m., så kan jag säga,
beträffande de påstådda starka organisationer som vi representerar, att vi har
ganska omsorgsfull utvecklade stadgar bl.a. när det gäller att fatta beslut som
hör samman med stridsåtgärder. Det finns således inom LO och LO-förbun-
dens stadga i Sverige, som jag representerar, stadgebestämmelser som säger
att beslut om stridsåtgärder inte får fattas av LO-förbundet utan att det sker på
förbundsstyrelsesnivå. Det är en stadgebestämmelse som finns för att förbun-
det över huvudtaget skall få tillhöra svenska LO.

Vidare skall det förbund som vill vidtaga en stridåtgärd, och en stridåtgärd
som kan medföra, eller tänkas medföra, att mer än 3% av medlemmarna
drabbas, gå till LO centralt och begära tillstånd. Emellertid är det på det sättet,
att om man inte får ett sådant tillstånd från LO, så är sanktionen något mager,
men ändå kännbar på det sättet att man från förbundets sida inte får något
ekonomiskt understöd. Sedan har vi då det varslet som jag talat om tidigare,
och som framgår av referentens referat, och vi har också detta med uppskov.
Och det är ju frivilligt i vårt land.

När det gäller stridsåtgärder och att vidtaga dem så ställdes det en fråga,
från korreferenten, beträffande om det inte borde vara en förutsättning att en
stridsåtgärd fick vidtagas med mindre än att omröstning hade ägt rum ute hos
medlemmarna. Det kan då sägas att det finns i och för sig en sådan regel i
LO's stadgar om att man kan vidtaga omröstning innan man fattar beslut om
att ingå ett avtal. Regeln om omröstning är dock inte obligatorisk, utan den är
frivillig. Det betyder alltså att avtal naturligtvis kan träffas av förbundsstyrel-
sen utan att omröstning har ägt rum ute hos medlemmarna, även om man har
denna regel i stadgarna till sitt förfogande.

När det gäller de samhällsfarliga konflikterna är det på det sättet att såväl på
den offentliga som på den privata sidan, finns det en förhandlingsnämnd. De
nämnderna är partsammansatta. När det gäller det största enskilda området,
t.ex. LO-SAF, så är det en partsammansatt nämnd på 10 medlemmar, med 5
på vardera sida och med vardera en sekreterare. Man skall då komma ihåg att
den här nämnden, icke är av vanlig juridisk karaktär, utan en ren förhandlings-
nämnd. Den skall inte jamnføras med en skiljenämnd, och dess, resultat kan
inte på nogot sätt bli det samma från den utgångspunkten. Utan man skall
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närmast se denna förhandlingsnämnd så som en sista frivillig ansträngning från
parternas sida att begränsa sina stridåtgärder så att de inte går utöver vad som
är nödvändigt med hänsyn till att man måste hålla livsviktiga funktioner vid
liv. Det kan också sägas att det finns ett institut som inte har nämnts här
tidligare, men som brukar användas i ganska stor omfattning för att man
skall få ett hyggligt resultat, nämligen möjligheten att ge dispenser i skilda
hänseenden från den vidtagna stridsåtgärden. Jag menar att en begränsning av
arbetsstriden som innebär att man går utöver det område som gäller livsviktiga
funktioner, kommer att urholka arbetsstridens, effekt så som konflicktlös-
ningsinstrument.

Till den sidan så kan man tillägga att arbetsstriden, den skall ha en effekt
som både ger sig till känna och som känns. Det är därigenom som man får
verkligt effektiva resultat. Vidare måste man komma ihåg att det finns inget
bra, och i varje fall inte här i dag framfört, gott alternativ till en lönebildning
på det här området där man ersätter arbetsstriden, och då mener jag arbetsstri-
den utöver det område som går längre än vad livsviktiga funktioner kräver när
det gäller begränsningar. Man får alltså inte, enligt min mening, underskatta
resultatet av vad en arbetsstrid som leder till ett frivilligt ingånget avtal ger,
jämnfört med att man får en lönebildning, en konfliktlösning på annat sätt,
genom t.ex. obligatorisk skiljedom. Det finns anledning att tro, i varje fall för
svensk del, att man får räkna med att de otillåtna strejkerna i varje fall
reduseras om man låter andra konfliktlösningsinstrument än frivilligt ingångna
avtal t.ex. med stöd av stridsåtgärder, komma till stånd.

När det gäller den tredje punkten här: begreppet samhällsfärlig konflikt, så
är jag av den uppfattningen att det inte är meningsfullt, och det är inte möjligt
heller, att för alla tider, eller ens för en samtid göra en giltig definition som
täcker in detta begrepp. Det är faktiskt så att en stridsårgärd som vid ett tilfalle
inte är att betrakta som samhällsfarlig, mycket väl kan tänkas bli det efter en
tid. Man får också räkna med att en stridsåtgärd som isolerat sett inta kan
tänkas vara samhällsfarlig, möjligen tillsammans med andra stridsåtgärder,
sammantaget sett kan komma att få en sådan effekt. Det gör att det blir oerhört
svårt att göra en definition av detta begrepp på et sätt så att det blir möjligt att
ta. Vad jag däremot avslutningsvis skulle vilja säga, det är att detta begrepp,
samhällsfarlig stridsåtgärd, närmast är en politisk fråga, så som vår norske vän
tidligare framhävdt. Det är alltså en sak som i sista hand bör fattas när det
gäller besluten av motsvarande organ, om man skulle vilja göra ingripanden
även i Sverige.

Jurist - 36
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Förbundsjurist KERSTIN GUSTAFSSON, Sverige:

En del har kanske saknat tjänstemannasidan i debatten. Att vi inte har ställt
upp från svenskt håll beror på att vi, sedan arbetsmarknadsparternas agerande
under bl a arbetskonflikten 1980 blivit föremål för en statlig utredning, mera
känner oss - i varje fall indirekt - som objekt för den här diskussionen. Och
objekt brukar ju som bekant inte försvara sig.

Jag tycker emellertid att vi på arbetstagarsidan, och väl även arbetsgivar-
sidan, i Olof Bergqvist utmärkta referat, i hans inledningsanförande och även i
debatten i övrigt har fått ett klart godkännande av vårt agerande under
konflikter. Det är klart att det uppstår vissa komplikationer i konfliktsitua-
tioner, men jag tycker diskussionen här idag ändå har visat, att de bekymmer,
som hittills uppstått, inte har varit större än att samhället har kunnat stå ut med
dem.

Var vi själva står, när det gäller frågan i vad mån det behöver göras
begränsningar i konflikträtten, tror jag inte ens att jag behöver nämna.

Debattleder, utbildningschefen SVEN-HUGO, RYMAN Sverige:

Så är tiden mogen att avsluta denna debatt. Tiden har runnit i väg och jag
vill därför begränsa mig till att sammanfatta debatten med några korta ord.

Jag tror mig av debatten ha kunnat förstå att det råder allmän enighet i de
nordiska länderna om att det finns begränsningar i den fria stridsrätten och att
det ankommer på den politiska makten att bevaka att inte godtagbara gräns-
överskridanden sker. Vad som skiljer oss åt i Norden gäller vilka medel och
metoder som bäst är ägnade att motverka gränsöverskridanden eller minimera
risken för sådana. Jag vill då understryka betydelsen av vad Bjørn Haug har
sagt; att skilnader i metodval bör verka som en inspirationskälla när man
överväger förbättringar av det egna landets regelsystem. Och denna debatt har
fyllt en viktig funktion genom att på ett konstruktivt sätt belysa förekommande
olikheter. Dock bör den reservationen göras att man måste se till att vad man
tar emot från annat håll blir tillräckligt förankrat i det egna landets värderingar
på arbetsmarknaden. Brister denna förutsättning ökrar risken för olovliga
konflikter och man kan förlora mera än vad man vinner på gjorda ändringar.

Med dessa ord tillåter jag mig att få tacka de båda inledarna och alla dem
som deltagit i debatten men också den trogna åhörarskara som blev kvar
till debattens slut.


