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EG:s sk. överlåtelsedirektiv syftar till ett närmande av medlemsstaternas lagstiftning
om skydd for arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamhet eller
delar av verksamhet. På grund av den korta utredningen i skriften konstaterar förfat-
taren att direktivet har åstadkommit viktiga likheter i de arbetsrättsliga rättslägena i
våra nordiska länder. Å andra sidan syns det råda vissa skillnader. Man kan bara tala
om ett delvis närmande av rättsläget.

Författaren hävdar vidare, att man inte bör överdriva den juridiska relevansen som
direktivet och EG-domstolens förhandsavgöranden har som arbetsrätts lig rättskälla.
Oklarheten och osäkerheten om rättstillstådet hos parterna är otillfredsställande stor.
Såväl överlåtelsedirektivet som tolkningspraxisen i EG-domstolen har skapat nya rätts-
källeproblem. Den valda minimalistiska harmoniserings linjen löser inte alla relevanta
problem. Det nyligen förnyade överlåtelsedirektivet klarlägger kanske några frågor
men avlägsnar inte majoriteten av de öppna frågor som anknyter sig till företagsöver-
låtelser. De nationella lagstiftarna kunde fortsätta projektet så att det arbetsrätts liga
rättsläget blir klarare och mera genomsynligt.

Martti Kairinen är född i 1947, blev juris kandidat 1971 ock juris doktor 1979. Han
har varit biträdande professor i arbets- och socialrätt vid Åbo universitet från 1980
och sedan 1998 professor i arbetsrätt. Han har skrivit bl.a. en omfattande lärobok av
den finska arbetsrätten och har verkat som sakkunnig eller ordförande i olika kommit-
téer och nämder.

1. Inledning

EG:s politik för en mera konkurrerande inre- eller gemensam marknad förorsa-
kar många olika strukturförändringar inom näringslivet. Utvecklingen förändrar
företagsstrukturer och produktionsvanor bl.a. på det viset att företag, verksam-
het eller delar av verksamhet överlåts till andra arbetsgivare. Arbetstagarnas
arbetsplats har därmed blivit föremål för handel, m.a.o. köpvaror i marknadseko-
nomi. Huvudprincipen vid den arbetsrättsliga företagsöverlåtelsen är ju den att
arbetstagarna övergår tillsammans med sina arbetsplatser till köparens tjänst.
Dessa slag av förändringar förorsakar bekymmer, osäkerhet och oro bland
anställda i ifrågavarande företag. Oron är synnerligen stor bl.a. för vad som hän-
der med personalen i en situation där en arbetsgivare överlägger att lägga ner
någon del av sin verksamhet för att i stället köpa motsvarande tjänster från en tred-
je man (underleverantör).
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I de sammanhangen som anses som företagsöverlåtelser sker även arbetsgi-
varbyte där arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter gentemot anställda över-
går till förvärvaren. När ett nytt subjekt «stiger in i den gamla arbetsgivarens
skor», betyder det speciellt för köparen (förvärvaren) vissa bekymmer om hans
rättsliga ställning. Rättsreglerna om företagsöverlåtelser har byggts på den
utgångspunkten att det är arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter som över-
går. Som följd härav övergår utan avbrott till förvärvaren också de arbetstagares
anställningsförhållanden som hör till den överlåtna verksamheten. Förvärvarens
primära önskemål torde vara att på förhand få veta vilka de olika rättsverkning-
ar som köpet förorsakar är för honom som arbetsgivare. Maria Hemberg har kon-
staterat1 att det i Sverige på arbetsgivarsidan har rått en viss oro för att personal
skulle komma att övergå från en arbetsgivare till en annan på ett okontrollerat
sätt, vilket allvarligt skulle försvåra företagens möjlighet att planera sin verk-
samhet på förhand. Alla slag av företags- och verksamhetsändringar kan dock
inte enligt lagen anses som företagsöverlåtelser. Åtminstone i Finland har disku-
terats frågan: kan övergången till att börja anlita tjänster av en underleverantör
eller dess byte till en annan entreprenör anses som överlåtelse av rörelse?2

2. Rättstillståndet på EG-nivå

EEG ansåg redan på 70-talet det vara nödvändigt att utarbeta bestämmelser till
skydd för arbetstagarna vid byte av arbetsgivare, särskilt för att säkerställa att
deras rättigheter skyddas. Då det också fanns mellan medlemsstaterna sådana
skillnader beträffande arbetstagarnas skydd som ansågs ha direkt betydelse för
den gemensamma marknadens funktion, fann EEG det nödvändigt att minska
dessa skillnader. På grund av dessa två skäl har EEG år 1977 givit ett direktiv
som syftar till tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för
arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamhet eller delar av
verksamhet.3 (Rådets direktiv 77/187/EEG, sk. överlåtelsedirektiv.)

Enligt den svenskspråkiga översättningen tillämpas direktivet vid överlåtelse
av ett företag, en verksamhet eller del av en verksamhet till en annan arbets-

1 Maria Hemberg, EG-anpassning av LAS - vad har hänt sedan reglerna om övergång trädde i kraft.
Juridisk Tidskrift 1997-1998, s. 678. - I slutet av sin artikel (s. 684) konstaterar hon dock att riktigt
så illa som många befarade att det skulle bli har det inte blivit. Domstolarna, och i synnerhet AD, har
1 sina avgöranden intagit en förhållandevis företagar/arbetsgivarvänlig inställning. Någon okontrolle-
rad överföring av personal, t.ex. vid entreprenörsbyten, har inte blivit följden.
2 Se t.ex. Jorma Saloheimo, Alihankinnat ja työsuhdeturva, Defensor Legis 1995 ja Milloin alihank-
kijan vaihdos katsotaan liikkeen luovutukseksi, Lakimies 2/1998, s. 251. - Se därtill: EU & arbets-
rätt, Nordiskt nyhetsbrev nr. 1. 1997 s. 6.
3 Överlåtelsesdirektivet (OJ L 61, 5.3.1977 s. 26.) har riktats till medlemsstaterna (som lagstiftare)
som inom angiven tidsperiod borde sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvendiga
för att följa direktivets minimumreglering beträffande skyddet av arbetstagares vissa rättigheter.
4 Ordet «verksamhet» motsvaras i den engelska versionen av «business», i den franska av «etablisse-
ment» och i den tyska av «Betrieb».
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givare genom lagenlig överlåtelse eller fusion. Det är klart att ägarbyte av en juri-
disk person inte avses som sådan. Aktieöverlåtelser kan inte betecknas som över-
gång, ty arbetsgivaren förblir densamme.

Om det är frågan om en situation som faller in i direktivets tilllämpningsom-
råde, så är den huvudsakliga rättsverkningen den att överlåtarens rättigheter och
skyldigheter på grund av ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande
som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen skall till följd av sådan överlåtelse
övergå på förvärvaren (=övergångsregeIn). Beträffande ansvarsfördelningen
mellan den tidigare och den nya arbetsgivaren kan medlemsstaterna dock före-
skriva att överlåtaren efter övergångstidpunkten skall fortsätta att ansvara för de
här förpliktelserna (=ansvarsfördelningsregeln).

Direktivet kräver också att förvärvaren skall vara bunden av villkoren i
löpande kollektivavtal på samma sätt som överlåtaren var bunden av dessa vill-
kor tills avtalets giltighetstid har löpt ut eller ett nytt kollektivavtal har börjat
gälla (=kollektivavtalsregeln). Dock får medlemsstaterna begränsa den här bun-
denhetsperioden, men med det förbehållet att den inte får vara kortare än ett år
(=ettårsregeln).

Beträffande anställningsskyddet stiftas i direktivets art. 4 bara att överlåtelsen
i sig inte skall utgöra skäl för uppsägning från överlåtarens eller förvärvarens
sida. Bestämmelsen skall dock inte hindra uppsägningar som sker av ekonomis-
ka, tekniska eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår
(=uppsägningsgrundsregeln). Vidare sägs det i artikeln att om anställningsavta-
let eller anställningsförhållandet upphör därför att överlåtelsen medför en genom-
gripande förändring av arbetsvillkoren som är till nackdel för arbetstagaren, skall
arbetsgivaren anses vara ansvarig för att anställningen har upphört {=ansvarsre-
geln förförändring). Det finns i direktivet därtill artiklar om pensionsförmåner,
om förtroendemäns ställning i dessa sammanhang och därjämte några bestäm-
melser beträffande information och överläggning vid överlåtelser. - Jag lämnar i
det följande dock de här special- och förfarandesakerna utanför denna skrift.

EG-domstolen i Luxemburg har utfärdat ganska många avgöranden beträf-
fande tolkningen av överlåtelsedirektivets tillämpningsområde. Domstolens tolk-
ningskompetens bygger på artiklarna 164 och 177 i Romfördraget. Beträffande
direktiven har EG-domstolen kompetens att utfärda förhandsavgöranden (preli-
minary ruling) då en nationell domstol begär ett förhandsavgörande genom att
formulera några frågor om direktivets tolkning.

I avgöranden om överlåtelsedirektivets tillämpningsområde har EG-domsto-
lens praxis byggts på en helhetsbedömning av samtliga omständigheter kring
övergången. I den s.k. Spijkers-domen (C-24/85) har EG-domstolen angett sju
kriterier, som är väsentliga vid en sådan bedömning.5 Dessa är:

5 Helhetsbedömningslinjen syns även fortgå i ett antal andra rättsfall från EG- och EFTA-domstolen.
Domstolen syns dock ge varierande relevans åt olika faktorer i helhetsbedömningen. - För den sven-
ska AD:s del se t.ex. AD 1995:9 och AD 1995:163.
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1. Arten av företag eller verksamhet.
2. Frågan om företagets materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre, har

överlåtits eller inte.
3. Värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten.
4. Om majoriteten av de anställda har tagits över av den nya arbetsgivaren eller

inte.
5. Om kunderna har tagits över eller inte.
6. Graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen.
7. I förekommande fall, den tidsperiod under vilken verksamheten har legat nere.

Vid helhetsbedömningen syns vara av viktig betydelse huruvida verksamheten
bevarar sin identitet. Den avgörande frågan i de svåra fallen är om det är en ännu
bestående ekonomisk enhet {«going concern») som överlåts.

Om man tar en kort titt på innehållet i de här avgörandena kan man säga att
åtminstone i Finland har domen i målet Christel Schmidt (C-392/92 ) förorsakat
diskussioner. EG-domstolen ansåg i den här domen att överlåtelsedirektivet är
tillämpligt även i en situation där städningsverksamheten av ett bankkontor utför-
des av bara en städerska, som blev uppsagd därför att banken gav den här sido-
verksamheten åt ett städningsbolag utan att överlåta några materiella resurser
därmed. Avgörandet ansågs vara överraskande då det syns utvidga direktivets til-
lämpning till olika situationer där man t.o.m. utan något köp av materiella resur-
ser börjar anlita en entreprenör i stället för en egen arbetstagare.6

Å andra sidan har EG-domstolen i det nya fallet Siiezen (C-13/95) konstate-
rat att byte av uppdragstagare inte automatiskt innebär att en överlåtelse anses ha
skett. I detta avgörande hade en lokalvårdare i Tyskland blivit uppsagd sedan
hennes arbetsgivare A hade förlorat ett avtal om städning. Den skola som anlitat
A gav uppdraget till ett annat bolag B som vann i konkurrensen. Den uppsagda
kvinnan hävdade att hon skulle anställas av B. EG-domstolen förklarade att
direktivet syftar till att trygga kontinuiteten i arbetsförhållanden inom en ekono-
misk enhet. Detta begrepp avser en ekonomisk enhet av personer och bestånds-
delar som kan bedriva en ekonomisk verksamhet, genom vilken ett särskilt syfte
eftersträvas. Kriterier som tyder på att överlåtelse har skett är t.ex. att betydande
materiella eller immateriella tillgångar överlåtits eller att personalstyrkan till
antal och kompetens övertagits av den nya arbetsgivaren.7 Det förlorade städ-

6 Jfr. dock målet Rygaard (C-48/94) och EFTA-domstolens domar Ulstein och Røiseng E-2/96 samt
Eidesund E-2/95. - I framtiden kommer kanske det förnyade direktivet att klarlägga situationen möj-
ligen på det viset att en förändring av detta slag inte anses som en sådan ekonomisk enhet eller orga-
niserad helhet av resurser, som hör till det förnyade direktivets tillämpningområde.
71 Finland har man i enlighet med Niklas Bruun ställt sig i viss mån tveksam till det tankesättett att
antalet anställda som förvärvaren tar frivilligt i sin tjänst har betydelse för arrangemangets rättsliga
klassificering. Man har ansett detta som ett slags cirkelresonemang, ty övergång av personal är i prin-
cip en rättsverkning, inte ett rättsfaktum. - Se Niklas Bruun, Anbudskonkurrens och arbetsrätt - några
aktuella reflexioner. JFT 3-4/1998 s. 217.
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ningsuppdraget utgjorde inte någon organiserad enhet, bestående av beståndsde-
lar som gjorde det möjligt för förvärvaren att på ett stabilt sätt fortsätta överlåta-
rens aktiviteter. Trots förlusten bestod företag A fortfarande i sin helhet.
Domstolen konstaterade att en förlust av ett enstaka tjänsteavtal till en konkur-
rent inte i sig innebar att en överlåtelse skett.8

I Sverige har enligt Hemberg rättsfallet Daddy 's Dance Hall (C-324/86) del-
vis väckt oro bland svenska jurister.9 Oron gäller tolkningsfrågan om överlåtelse-
begreppet (transaktion). Liksom den engelska versionen av direktivet använder
den svenska (och danska) översättningen uttrycket «lagenlig överlåtelse» (jfr.
«legal transfer»), medan t.ex. den finska, franska, tyska och italienska versionen
pekar på att överlåtelsen skall bero på avtal. Härmed har uppstått frågan om
direktivet förutsätter att det finns ett avtalsförhållande mellan överlåtaren och
förvärvaren.10 I det sist angivna fallet uttalade EG-domstolen att det kan vara
fråga om en överlåtelse i direktivets mening om en beställare säger upp ett entre-
prenadavtal avseende utförande av visst arbete och därefter tecknar ett nytt avtal
med en annan entreprenör om utförande av samma arbete. Det kan alltså, trots att
det inte finns något avtal eller direkt rättsligt samband i övrigt mellan två entre-
prenörer, bli fråga om en överlåtelse av verksamhet.

Övelåtelsedirektivet har nyligen förändrats med ett nytt ändringsdirektiv
(98/50/EG, OJ L 201,17.7.1998 s. 88), som skall införlivas i medlemsstaternas
lagstiftning senast den 17.7.2001. Förändringarna i direktivets artiklar har mesta-
dels förorsakats av den rättspraxis som EG-domstolen har utlämnat beträffande
direktivets tolkning.

3. Rättstillståndet inom Norden

De arbetsrättsliga reglerna i de nordiska länderna bygger på det gällande EG-
direktivet från året 1977. Beträffande transformeringen av direktivet till nationell
arbetsrättslig lagstifting har Danmark, Finland, Norge och Sverige i allmänhet
valt en ganska minimalistisk linje. Man har stiftat några arbetsrättsliga lagregler
för att tillfredsställa direktivets minimikrav. På några ställen har man dock gått
vidare från den minimalistiska utgångspunkten, särskilt i Sverige.

* Se också nya «uppdragstagaremål» från 10.12.1998: C-l27/96, C-229/96 och C-74/97 samt
C-173/96 och C-247/96.
9 Se Hembergs artikel JT 1997-1998 s. 681. - Därtill har EG-domstolen ansett i fallen Bork (C-101/87)
och Merx mm. (C-l71/94 och 172/94) att det förhållandet att en övergång sker i två steg - från t.ex.
en entreprenör till beställaren och sedan till en ny entreprenör - inte hindrar överlåtelsesdirektivet från
att vara tillämpligt. - I Finland har man, trots att den finska översättningen talar om överlåtelse som
baserar sig på avtal, ansett att ett samförstånd mellom två eller flera parter räcker.
10 Se också Blanpain & Nyström, EG/EU arbetsrätt och arbetsmarknad, Göteborg 1994 s. 187.
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3.1 Danmark

Danmark har redan år 1979 stiftat en speciell lag om löntagares rättsställning vid
verksamhetsöverlåtelse (virksomhedsoverdragelse) (Lov nr. 111 af 21.3.1979).

Lagen är tillämplig vid en «overdragelse af en virksomhed eller en del heraf»
som befinner sig inom EG-området. Överlåts en verksamhet eller en del av den,
inträder fbrvärvaren omedelbart i de rättigheter och plikter som på övergångstid-
punkten bestod på grund av kollektivavtal, beslut av offentliga myndigheter om
löne- och arbetsförhållanden eller på grund av ett individuellt löne- och arbets-
förhållande.

Anställda i den överlåtna verksamheten övergår härmed utan att deras anställ-
ningsförhållanden avbröts vid arbetsgivarskiftet. Anciennitetsrättigheter för
anställda bevaras och överförs. Övergångsregeln är således verkställd, men som
en skillnad till den finska, norska och svenska lagen kan märkas att den danska
lagen innehåller ingen ansvarsfördelningsregel. Det finns därjämte ingen konkret
lagbestämmelse (jfr. dock «hovedaftalen») om kollektivavtalets rättsverkningar
(kollektivavtalsregeln) samt ettårsregeln.

Uppsägningsgrundsregeln finns dock. Det sägs i lagen att avsättning från
arbetsgivarhåll på grund av överlåtelse inte anses för rimligt begrundat i verk-
samhetens förhållanden, med mindre än att avsättningar kan motiveras med de
ekonomiska, tekniska eller organisatoriska orsaker som verksamhetsförändring-
ar medför. Enligt ansvarsregeln för förändringar gäller, att om en arbetstagare
säger upp sitt arbetsavtal på grund av väsentlig förändring av arbetsvillkoren till
skada för honom, anses arbetsgivaren ansvarig gentemot arbetstagaren för upp-
sägning. Den danska lagen innehåller därtill några få regler om några andra
saker, liksom om pensionsförmåner, förtroendemans ställning och förfarandefrå-
gor.11

3.2 Finland

7 § i den finska arbetsavtalslagen (TSL) innehåller regler om överlåtelse av en
arbetsgivares rörelse. Om vad som menas med «överlåtelse av rörelse» ges i
lagen inga andra regler förutom att det bara sägs att stadgandena om överlåtelse
tillämpas på motsvarande sätt på uthyrning.12 Den finskspråkiga översättningen
av direktivet talar om överlåtelse som baserar sig på avtal. Den finska rättslitte-
raturen har försökt att definiera uttrycket med hjälp av kännetecken på objekten,
arbetsgivarbyte, rättsligt samband mellan parterna och fortsättning av verksam-

11 Se närmare: Lars Svenning Andersen, Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdra-
gelse, Lovkommentar, Århus 1986; Nielsen, Lærebog i arbejdsret, 4. rev. udg., Danmark 1992 s. 267
- samt Nielsen, EF-arbejdsret, Danmark 1989 s. 188.
12 Uttrycket «överlåtelse av rörelse» kom in i lagtexten redan år 1970 då arbetsavtalslagen stiftades
men utan att man på något sätt definierade uttrycket. När EG:s överlåtelsedirektiv transformerades
1992 innehöll även förarbetena (RP 109/1992) inga andra ställningstaganden än att det bara konsta-
teras att direktivet inte tillämpas på aktieöverlåtelse och konkurs.
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het.13 Uttrycket har fått en ganska vid tolkning, men några avgöranden av EG-
domstolen syns dock fresta gränserna av den finska tolkningen.

Enligt den angivna paragrafen i TSL övergår vid överlåtelse av en arbetsgiva-
res rörelse hans rättigheter och skyldigheter omedelbart till den nya ägaren (över-
gångsregeln). Ifrågavarande arbetstagares anställningsförhållande fortsätter utan
avbrott. De härmed övergångna arbetstagare anses som «gamla arbetstagare» i
förvärvarens tjänst. För arbetstagarnas av arbetsförhållandet härflytande löne-
eller annan fordran som förfallit till betalning före överlåtelsen svarar dock över-
låtaren och mottagaren solidariskt gentemot arbetstagare men överlåtaren och
mottagaren kan avtala om ansvaret emellan dem (anvarsfördelningsregel). Det
finns också specialregler för den situationen att ett konkursbo överlåter en rörelse.

5 § i den finska lagen om kollektivavtal bestämmer vidare att då en innehavare
av företaget har varit bunden av kollektivavtal, så inträder hans efterträdare i alla
de rättigheter och skyldigheter som enligt kollektivavtalet tillkom den tidigare
innehavaren av företaget. Tolkningen har varit den att regeln är tillämplig i alla
slags överlåtelser av rörelse och att efterträdarens bundenhet fortsätter så länge
som det här kollektivavtalet är i kraft.14 Kollektivavtalsregeln finns alltså, men
ettårsregeln fattas.

Angående uppsägningsrätt i samband med överlåtelse stadgas det i 40 § i
arbetsavtalslagen. Enligt den kan arbetstagaren som inte vill övergå till den nya
arbetsgivarens tjänst oberoende av den gällande uppsägnings- och avtalstiden
säga upp sitt arbetsavtal, men han har inte någon annan motsättningsrätt. Lagen
innehåller ingen ansvarsregel för förändring. Beträffande uppsägningsskyddet
gäller att om den nya arbetsgivaren inte vill fortsätta arbetsförhållandet så kan
han inom en månad från överlåtelsen säga upp arbetsavtalet, om överlåtelsen ger
motiverad anledning till detta, men däremot uppsägning på grund av överlåtelse
i sig är inte tillåtet (uppsägningsgrundsregeln). Det gäller härvid under en månad
en speciell uppsägningsmöjlighet för den nya arbetsgivaren i förhållande till de
övergångna arbetstagarna. Enligt den gällande tolkningen ligger här den så kal-
lade tröskeln för uppsägning lite lägre än den normalt är. Vidare stadgas det i
§ 42 a TSL att rätten till återanställning av en uppsagd arbetstagare gäller även
härvid.

13 Se t.ex. Tiitinen, Saloheimo, Bruun: Yritystoiminnan muutokset ja työsuhdeturva, Keuruu 1989,
s. 188 - samt Katrinen: Työoikeus perusteineen, Turku 1998 s. 207 där även följande definition
anges: Överlåtelse av rörelse avser en situation där ägaren eller innehavaren av företaget eller dess
verksamma del ombyts mot en annan, som fortsätter nästan liknande verksamhet utan långt avbrott.
14 Om förvärvaren redan är bunden av något annat kollektivavtal så syns den finska kollektivavtals-
lagen ge bara den regeln att det tidigare kollektivavtalet prioriteras. Dock kan man hänvisa till direk-
tivet som förutsätter att överlåtarens kollektivavtal skall gälla åtminstone ett år.
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3.3 Norge

Den norska lagstiftaren har tillfogat i arbetsmiljölagen (AML nr. 4 1977) ett nytt
kapitel XIIA om arbetstagarnas rättigheter vid «virksomhetsoverdragelse m.v.» i
samband med anslutningen till EEA-avtalet i början av året 1994. Enligt § 73 A
kommer bestämmelserna i kapitlet till användning vid «overføring av virksomhet
eller del av virksomhet» till en annan innehavare som följd av överlåtelse. I enlig-
het med direktivet bestämmer § 73 B att den tidigare arbetsgivarens rättigheter
och plikter som följer av arbetsavtalen eller arbetsförhållanden som finns på
överlåtelsens tidpunkt, överförs till den nya innehavaren (övergångsregeln). Krav
efter det här kan i fortsättningen göras gällande mot den tidigare arbetsgivaren
(ansvarsfördelningsregeln). Beträffande rättigheter enligt kollektivavtalet
bestäms det i lagen att efter arbetsgivarskiftet skall den nya arbetsgivaren upp-
rätthålla de individuella arbetsvillkoren som följer av det tariff avtal som den tidi-
gare arbetsgivaren var bunden av. Denna bundenhet fortlöper så länge som tariff-
avtalet är i kraft. Kollektivavtalsregeln finns alltså men ettårsregeln fattas.

Paragrafen 73 C i AML innehåller regler om skyddet mot uppsägning. Enligt
lagen duger överlåtelse i sig inte som grund för uppsägning och avsättning för
den gamla och nya arbetsgivaren (uppsägningsgrundsregeln). Om arbetsförhål-
landet upphör att gälla på grund av att överlåtelsen medför väsentliga ändringar
i arbetsvillkoren till arbetstagares skada, anses upphörandet som en följd av
arbetsgivares förhållande (ansvarsregeln för förändring).15

3.4 Sverige

Sedan början av 1995 innehåller § 6 b i lagen om anställningsskydd (LAS,
1982 80) samt § 28 i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL, 1976:580)
förnyade regler rörande arbetstagarnas rätt att följa med en rörelse som överlåts
till en ny arbetsgivare. I § 6 b i LAS står att vid en övergång av ett företag, en
verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan,16

övergår också rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och
anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya
arbetsgivaren (övergångsregeln). Den tidigare arbetsgivaren är dock också ansva-
rig gentemot arbetstagaren för ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden

151 den norska lagen finns vidare bestämmelser om pensionsförmåner, skyddet av förtroendemän och
om information och överläggning härvid. - Beträffande den norska rättspraxisen se t.ex. Rt. 1997
s. 1954 och Rt. 1997 s. 1965.
16 Det syns i Sverige råda en viss oklarhet vad menas med ordet «verksamhet». - Enligt Sigeman som
objekt för transaktionen i de aktuella reglerna duger inte bara hela företag och delar därav inom den
privata sektorn utan också verksamhet inom den offentliga sektorn, vare sig verksamheten är av eko-
nomisk natur eller avser förvaltningsuppgifter. (Jfr. dock Henke C-298/94.) Även en funktion inom
företag kan omfattas, t.ex. städning {Schmidt C-392/92). EG-domstolen ställer dock relativt höga
krav på identitet mellan verksamheten före och efter övergången. (Se Tore Sigeman, Arbetsrätten,
Göteborg 1997, s. 133.)
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före övergången (ansvarsfördelningsregeln). Detta gäller även arbetstagare i all-
män tjänst och på sjögående fartyg.

I det andra och tredje stycket stiftas att första stycket inte gäller vid övergång
i samband med konkurs, ålders-, invaliditets- eller efterlevandeförmåner. I det
fjärde stycket sägs vidare att trots bestämmelserna i första stycket skall anställ-
ningsavtalet och anställningsförhållandet inte övergå till en ny arbetsgivare, om
arbetstagaren motsätter sig detta (arbetstagarens motsättningsrätt).

Beträffande överlåtelsens rättsverkningar i förhållande till kollektivavtal stad-
gas i § 28 i MBL. När ett företag, en verksamhet eller en del av verksamhet över-
går från en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal till en ny arbetsgi-
vare, genom en sådan övergång som omfattas av § 6 b i lagen (1982:80) om
anställningsskydd, gäller avtalet till tillämpliga delar för den nya arbetsgivaren.
Detta gäller dock inte om den nya arbetsgivaren redan är bunden av något annat
kollektivavtal som kan tillämpas på de arbetstagare som följer med. Det andra
stycket av den angivna paragrafen innehåller specifika regler om uppsägningsrätt
av kollektivavtal vid detta sammanhang både för arbetstagarparten i kollektiv-
avtalet och för den tidigare arbetsgivaren.

I det tredje stycket av paragrafen ges vidare den regeln att den nya arbetsgiva-
ren är skyldig i förhållande till de övergångna arbetstagarna att under ett år från
övergången tillämpa anställningsvillkoren i det kollektivavtal som då gällde för
den tidigare arbetsgivaren. Tillämpningen skall ske på samma sätt som tidigare.
Detta gäller dock inte sedan kollektivavtalets giltighetstid har löpt ut eller sedan
ett nytt kollektivavtal har börjat gälla för de övertagna arbetstagarna (kollektiv-
avtalsregeln med ettårsregel).

Om den nya arbetsgivarens uppsägninsrätt stiftas i § 7 i LAS att övergången i
sig inte skall utgöra saklig grund för att säga upp arbetstagaren. Detta förbud
skall dock inte hindra uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska eller orga-
nisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår (uppsägningsgrunds-
regeln). Beträffande uppsägning på grund av arbetsbrist innehåller LAS specifika
regler om turordning17 och företrädesrätt till återanställning, vilka är tillämpliga
även i de här sammanhangen (§§ 22 och 25 LAS). En specifik förändrings-
ansvarsregel syns inte ingå i lagen.

4. Jämförande bemärkelser och teser

På grund av den föregående korta utredningen kan konstateras att EG-rätten har
åstadkommit viktiga likheter i våra länder. Rättsläget har blivit harmoniserat i de
viktiga huvudpunkterna där direktivet har ansetts vara tvingande. Den s.k. hårda

17 Enligt Hembergs artikel (JT 1997-1998 s. 680) kan såväl förvärvarens tidigare anställda personal
som vid verksamhetsövergången medföljande personal komma att ingå i samma turordningskrets.
Eftersom de anställda som övergår till förvärvaren får tillgodoräkna sig sin anställningstid hos över-
låtaren, kan detta innebära att dessa slår ut förvärvarens egen personal.
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kärnan av direktivet har förändrat de nationella lagreglerna. Direktivets huvud-
mål syns ha nåtts. Rättsutvecklingen har samtidigt förorsakat oss såväl gemen-
samma som landspecifika problem.

Å andra sidan kan bemärkas att trots harmoniseringen av vissa nationella lag-
regler syns det råda vissa skillnader i de här aktuella rättssakerna. T.ex. några
av de reglar som direktivet innehåller syns inte ingå i de nordiska lagarna. Jag vill
inte här hävda att de här olikheterna bryter mot direktivet men bara det att man
bör förnimma deras existens. Därtill är det på stället att konstatera att de aktuel-
la artiklarna och lagreglerna innehåller sådana generella och svaga begrepp och
uttryck som medför många tolkningsproblem. På grund av det föregående kan
följande teser presenteras.

1. Direktivet har betytt bara en delvis tillnärmning av rättsläget.
EG-direktivet syns ge bara några svar till de rättsfrågor som uppstår i detta

sammanhang för parterna. Direktivet betyder ju skydd av arbetstagares några,
men inte alla rättigheter, genom den indirekta vägen att medlemsstaterna har
stiftat om motpartens, arbetsgivarens rättigheters och plikters övergång till för-
värvaren.

Beträffande de nationella stadgandena kan konstateras att det finns många
konkreta skillnader bland dem och att olikheter kan bemärkas såväl i ordval i lag-
texterna som även direkt i innehållet av de regler som gäller olika materiella
skyddsfrågor. Harmonisering har alltså inte betytt identiska rättstillstånd. På
grund av det kan talas bara om en delvis tillnärmning av rättsläget.

2. Man bör inte överdriva den juridiska relevansen som direktivet och EG-dom-
stolens förhandsavgöranden har som arbetsrättslig rättskälla.

Beträffande EG-rätten kan man hävda att såväl överlåtelsedirektivet som
tolkningspraxisen i EG-domstolen har skapat nya rättskälleproblem för oss. Man
vet inte säkert vad månne vara förhållandet mellan de inhemska källorna och EG
rättens aktuella källor inom arbetsrätten. Kanske därför har man t.o.m. börjat
överdriva EG-rättens betydelse. Man kan ju se att parterna i rättsmålen och dom-
stolarna har börjat i stället för inhemska rättskällor citera och använda särskilt
EG-domstolens förhandsavgöranden. Också i rättslitteraturen har man börjat
använda dessa tolkningar och även i stället för nationella rättskällor.

Det är dock klart18 att man inte bör använda direktivet, som hör till gruppen av
de sekundära EG-reglerinsinstrumenten, i stället för inhemska direkt bindande
rättskällor speciellt för saker som gäller privata arbetsförhållanden. Man bör
också minnas att direktiven har inte enligt EG-rätten förmåga att skapa skyldig-
heter för enskilda personer i horisontala avtalsförhållanden. Direktivet kan i
arbetsförhållanden högst bevara och skydda de rättigheter som andra rättskällor

18 Se närmare min artikel «EY-oikeuden merkityksestä Suomen työoikeuden liikken luovutustilan-
teen tunnistamisessa», Juhlajulkaisu Leena Kartio 1938-1998, Turku 1998 s. 121-135.
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har skapat. Det torde också vara klart att överlåtelsedirektivets artiklar är så
generella och öppna för tolkningen att de inte har en s.k. direkt effekt i den
meningen som EG-domstolen har ansett. Direktivets artiklar uppfyller inte krav
om klarhet, ovillkorlighet och exakthet. Därtill lämnar direktivet lösningen av
många konkreta rättsfrågor åt nationella lagstiftare.

Men det är dock klart att direktivet har en viss tolkningseffekt beträffande de
nationella rättsreglerna genom vilka direktivet har transformerats in i medlems-
staternas rätt. Men tolkningen förutsätts ske bara i den utsträckningen som natio-
nella lagar ger utrymme («As far as possible», se Marleasing C-106/89). Dock
bör det minnas att det finns även andra viktiga tolkningsmaximer, t.ex. de som
utgår från grundlagarna. Man skall därtill minnas att det här gäller om ett ti II-
närmningsinstrument, ett rättesnöre («Richtschnur» på tyska) som inte kräver av
lagstiftaren upprätthållandet av identiska materiella rättstillstånd.

3. Oklarheten och osäkerheten om det arbetsrättsliga rättstillstådet hos parterna
är otillfredsställande stor både på de nationella och EG-nivåerna.

Såväl lagstiftningen i de nordiska länderna som EG-rätten lämnar många vik-
tiga rättsfrågor obesvarade i de här sammanhangen och kan därmed anses som
otillräckliga i många avseenden för båda arbetsmarknadsparterna. De nationella
stadgandena har byggts på den minimalistiska harmoniserings linjen och inte på
syftet att lösa alla de i praktiken viktiga problem som förändringar av detta slag
medför. Därför har vi under de sista arena haft många rättsmål i våra domstolar
som angår de aktuella rättsfrågorna. Man blir därmed tvungen att ta rättsliga ris-
ker när man planerar framtiden. Många arbetsrättsliga frågor klarläggs efteråt i
besvärliga rättsprocesser som betyder kostnader för stater och enskilda parter.

Såväl direktivet som de nationella lagreglerna har inte utarbetats med tanke på
arbetsgivarnas behov av rättsskydd. Då direktivet ensidigt har byggts på tankar
om arbetstagarnas skydd, har man inte fäst tillräckligt uppmärksamhet vid de
rättsliga frågor som arbetsgivarna har i detta sammanhang. Även arbetsgivarna
har justifierad rätt till det rättsstatliga skyddet som rättssäkerheten och förutsäg-
barheten betyder.

Den viktigaste gemensamma tolkningsfrågan för alla de nordiska länderna
gäller spörsmålet om kategorin: när är det frågan om överlåtelse av företag, en
verksamhet eller en del av verksamheten? Inom affärslivet19 talas om «anlitandet
eller byte av leverantörer» eller «organisering av produktionssamarbete» eller
«partnerskap» eller «systemleverantör», alltså med sådana begrepp som befinner
sig på en helt annan nivå än de arbetsrättsliga begreppen. Speciellt för köparen
av affärsrörelser är det en viktig sak att få veta på förhand och med viss säkerhet
när det gäller en företagsöverlåtelse med dess rättsverkningar. Tyvärr har de
begrepperna som bestämmer tillämpningen av de aktuella rättsnormerna blivit

19 Beträffande omorganiseringar inom den offentliga sektorn finns det också olika slag av öppna frå-
gor, t.ex. när det gäller privatiseringar eller kommunaliseringar av statlig verksamhet.
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nästan odefinierade i förarbetena och lagtexterna. Uttryckena i lagtexterna syns
därtill variera från land till land. Man har lämnat lösningen åt domstolarna både
i Norden och i EG. Då de i många fall bygger sina domar på helhetsbedömning
av olika faka är det svårt att förutse resultaten.

Ett stort antal andra och i praktiken viktiga frågor beträffande tolkningen av
överlåtelseregler kvarstår fortfarande obesvarade. Från dem kan här nämnas föl-
jande frågor:

Vilka anställda skyddas? Enligt EG-domstolens domar omfattar direktivet
varje person som i ifrågavarande medlemsstat är skyddad som arbetstagare i för-
hållande till nationell lagstiftning på arbetsrättens område (se t.ex. Danmols
C-105/84). De nordiska lagreglerna syns variera även i detta hänseende. Den
finska lagen syns vara den snävaste20 då den utelämnar både statliga och kom-
munala tjänstemän från överlåtelseskyddet.21 Därtill finns det naturligtvis många
tolkningsfrågor gällande begreppet arbetstagare i varje land.

En gemensam tolkningsfråga är vidare den, vilka räknas med i de personer -
som hör till den överlåtna verksamheten och vilka som är anställda vid över-
gångstidpunkten (se t.ex. Ny Mølle Kro-domen C-287/86). - Speciellt vid över-
låtelse av en delverksamhet kan tolkningsproblem uppkomma rörande vilka
anställda som skall hänföras till den överlåtna delen. Utgångspunkten är enligt
Hemberg22 den att enbart de anställda som direkt kan hänföras till den delen som
är övelåtelsens objekt skall gå över till förvärvaren. Om en anställd utför arbete
i flera olika verksamhetsdelar, t.ex. administrativ personal, bör denne hänföras
till den del i vilken han huvudsakligen utför arbete. Rättsläget är alltjämt oklart
på denna punkt.

Vilka arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter övergår? Utgångspunkten
är, att innehållet av de här rättsverkningarna beror på det faktiska rättstillståndet
som råder i medlemsländerna. Direktivet kräver bara att arbetstagaren uppnår
samma skydd i förhållande till förvärvaren som han hade i förhållande till över-
låtaren på grund av medlemsstatens lagstiftning.23

Förvärvarens rättigheter och skyldigheter kan alltså innehållsmässigt variera
från land till land, och beträffande de nordiska länderna syns de också faktiskt

20 Åtminstone den danska och svenska lagen syns omfatta de offentligt anställda. AD har ansett i
domen 121/98 att det inte finns utrymme för någon särskilt ordning när det gäller byte av huvud-
mannskap inom den offentliga verksamheten. Den svenska lagstiftningen gäller alla offentligt anställ-
da som omfattas av anställningsskyddslagen även om direktivet inte gör det. Den konkreta situatio-
nen gällde övergången av statliga lantmäterifunktioner till två kommuner. AD ansåg dock att vid de
här förvaltningsuppgifternas övergång blev relevanta kännetecken för verksamhet inte uppfyllda och
därför hade övergång av verksamhet enligt LAS inte skett.
21 Angående statstjänstemän i Finland finns dock ett statsrådets principbeslut att samma slag av skydds-
principer som direktivet innehåller verkställas med speciallagstiftning angående bolagisering och pri-
vatisering av statsenheter.
22 Angiven artikel i JT 1997-1998 s. 679.
23 Se t.ex. Nielsen, Lærebog i arbejdsret s. 269. - Reglerna syns lämna öppen frågan om vad som hän-
der efter överlåtelsetidpunkten.
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göra det. Gällande dessa frågor innehåller de nordiska lagarna därtill bestäm-
melser som lämnar utrymme for tolkning. T.ex. kan man fråga vad menas med
«arbetsgivarens rättigheter24 och plikter som baserar sig på kollektivavtal, beslut
av offentliga myndigheter och individuella arbetsavtal eller arbetsförhållanden».

Anställningsskyddets innehåll? Rättstillståndet syns vara enhetligt i det hän-
seendet att företagsöverlåtelse i sig inte duger som uppsägningsgrund för båda
arbetsgivarna i fråga. Men i många andra hänseenden råder olikheter. Anställ-
ningsskyddet enligt de nationella lagarna lämnar utrymme för olika tolkningar.
Den svenska arbetsrätten syns skydda arbetstagarna bäst i detta sammanhang.
Det dåligaste skyddet råder däremot i Finland.

Till uppsägningsskyddet anknyter sig den i praktiken viktiga frågan att om de
övergångna anställda har andra arbetsvillkor än förväryarens egna arbetstagare
har, på vilka förutsättningar kan den nya arbetsgivaren harmonisera dem.

Avtalsfrihetens omfattning? Överlåtelsedirektivet har riktats till medlemssta-
terna (som lagstiftare). Direktivet kan anses vara preskriptivt till arbetstagarnas
förmån i den meningen att medlemsstaterna inte kan stifta om ett sämre skydd än
direktivet föutsätter. Dock bör därtill sägas att skyddet garanterar bara i den mate-
riella utsträckningen som artiklarna i direktivet omfattar och medlemsstaternas
egna normer för rättighets- och anställningsskydd betyder. Man kan härmed tala
bara om en delvis harmonisering.25

Direktivet kan verka tillsammans med medlemsstaternas lag till anställdas för-
mån. Detta betyder för det första att en arbetstagare inte själv kan avtala bort de
rättigheter som han har enligt tvingande bestämmelser, även om de nackdelar
som hans avtal orsakar honom kan värderas mindre mot fördelarna på det viset
att avtalet i helhetsbedömningen skulle vara förmånligare. (Se Daddy's Dance
Hall C-324/86, som gällde ett nytt prövotidsavtal med förvärvaren.)

För det andra är det en mera öppen fråga om det med hjälp av den nationella
lagbestämmelsen är tillåtet att med kollektivavtal avvika från direktivets regler
som är bindande för enskilda.26 De kollektiva avtalsdimensionerna i dessa sam-
manhang har inte tagits tillräckligt i hänsyn. I Sverige finns dock de utförligaste
lagreglerna om den här saken. Beträffande kollektivavtalsvillkoren syns det i
Sverige gälla alla sådana regler som förutsattes eller hänvisas till i direktivet.

För Finlands del har Niklas Bruun konstaterat att förhållandet mellan de tving-
ande lagreglerna om företagsöverlåtelser och de kollektivavtal som har gjorts om
detta ärende syns vara mångfacetterat och kompliserat.27 Åtminstone kan det kan-

24 Det syns peka på t.ex. det att den tidigare arbetstagarens ledelserätt, avsättningsrätt och uppsäg-
ningsrätt övergår till förvärvaren.
25 Nielsen, Lærebog i arbejdsret s. 269.
26 Dock kan det även ifrågasättas om EG behåller en legitim kompetens att stifta i ärenden som angår
kollektivavtalsområdet.
27 Bruun, «Anbudskonkurrens och arbetsrätt», JFT 3-4/1998 s. 217.
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ske sägas att de regler torde anses tvingande som angår arbetstagares övergångs-,
rättighets- och anställningsskydd.28

På grund av § 2 i LAS kan konstateras att de svenska lagreglerna i LAS är
tvingande till de anställdas förmån. Mindre förmånliga regler för arbetstagare än
lagen innehåller kan inte avtalas om i kollektivavtal som görs eller godkänds av
centrala organisationer. Tore Sigeman har använt i detta sammanhang uttrycket
«semidispositiv med EG-spärr».29 Uttrycket innehåller tanken att ett kollektiv-
avtal som avviker från anställningsskyddslagen inte sålunda får ge arbetstagare
sämre skydd än direktivet föreskriver.

5. Slutord

Det nyligen förnyade överlåtelsedirektivet baserar sig på det nutida direktivets
struktur och lösningar. Det må lite klarlägga några frågor men avlägsnar inte
majoriteten av de öppna frågor som anknyter sig till företagsöverlåtelser. De
nationella lagstiftarna kunde fortsätta projektet på det viset att de härvid pene-
trerade problemen blir avgjorda och rättsläget klarare och mera genomsynligt.

Då vi i den nära framtiden blir tvungna att transformera det nya direktivet in i
våra lagtexter, så syns det vara lämpligt att de nordiska länderna därvid gärna
tillsammans går vidare än tidigare med sikte på att lösa de viktigaste frågorna
som förorsakar osäkerhet och oförutsägbarhet för parterna vid företagsöverlå-
telser.

2H Dock syns det ha gjorts i Finland, med hjälp av förlikningsårgärder vid den strejksituation som
Bruun beskriver i sin angivna artikel, ett kollektivavtal som avviker från lagbestämmelserna på det
viset att man inte kan vara säker på om avtalet ger ett bättre skydd åt arbetstagarna än lagen (och
direktivet).
2<) Sigeman, Arbetsrätten s. 134.


