NU KROSSAS '
PARACiRAF 32
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Nästa vecka lägger regering·
en förslaget som ska krossa
SAF: s paragraf 32. Aftonbla·
det kan redan idag avslö ja
huvuddragen i regeringsför·

slaget:
Arbetsgivarna måste för·
handla om alla frågor på job·
bet. Fackef får gå in i rä·
kenskaperna och kolla alla

FT.lt 1-)t

handlingar för· att få insyn.
En ny lag· om medbestäm ·
manderätt tar bort arbetsgi·
varnas rätt att "ensamma
leda och fördela arbe·tet".

Sidan 6

· Söridageu deu 11 januari 1976

Nu lägger regeringen fram förslaget som-gör paragraf 32 olaglig
Så här ska de anställda få makten
på jobbet. Efter fyra års utredande
lägger regeringen nästa vecka fram
förslaget som ska krossa § 32
i Svenska Arbetsgivareföreningens
stadga.
Aftonbladet kan redan i dag presentera de .viktigaste delarna i den
lag som kallats "den viktigaste
reformen i Sverige sedan den allmänna rösträtten infördes".
Två nv LO :s och TCO:s viktigaste krav
finns inte med i regeringens förslag . Det
e na gäller kravet på wi vetorätt för facket
i frågor som företagshälsovård , arbetar skydd och valet av löneform (månadslön
eller ackord). Av vetor ätten återstår i
regeringsförslaget endast rätten att stoppa
entreprenadföretag som sk gråfirmor som
opererar illegalt på arbetsplatserna med
uthvrda arbetare. Sådana ska facket kunna
stoppa.
Det andra fackliga k ravet som inte finns
me d i förslaget ä r stödet vid utländska
konflikter. D et finns ingen rätt fö r de anställdn att ta -till strejker för att solidarisera sig med ett folk i e t t annat la n d . Inte
helle r blir det något av rätten att gå ut
i strejk till förmån för arbetare som strej l<ar i e tt annat land.

NÄRA DE FACKLIGA
KRAVEN

Här krävde LO och TCO a tt en sym.__ _ _ _patiåtgärd i S..ver ige_ sku lle vara tillåten om
den utländska konflikten var godkänd ifall
ele n vidtagits i Sverige. D etta för att kunna
hjäl oa nrbetare i länder där strejkrätten
är starkt beskuren eller hel t förbjuden.
Men bortsett f r ån de här två kra ven har n•.ger in gen i sitt l agfö rslag
lagt sig nära de fackliga kraven på
hur makten på job bet s ka fö rskj utas
till de anställda.
.
Regeringens förslag som kallas "Lag om
medbestämmanderätt i arbetslivet" gäller
l ,3 miljoner privatanställda. Sen ar e i vint er kommer samma förslag för de offentligt
anställda. I höst ska de här maktfrågorna
upp i riksdagen och man räknar med att
de [; )<:1 gälla frän 1 janua ri n ästa å r .
Lagförslaget bygger 'På § 32-utredningen
sof k om för ett år sedan. Så här ser grunddragen ut i den lag som ska ge makt åt de
anställda.
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rä.tt. Det kommer att ta tid 'att få de nya
lagarna omsatta i avta l. Och vilda strejker
försv inner inte. Men arbetsgivaren blir
skyld ig att förhandla om orsakerna till de
ställda ska återgå till jobbet först.

• Medbestämmanderätt
• Direktinflytande
• Insyn i företaget
• -Utökad strejkrätt
Den tred je avgörande punkten i r egeringsförslaget
gäller
medbestäm manderätten.
Svenska Arbetsgivareföreningens , paragra f
32 blir olaglig genom den paragraf i den nya
lagen so m säger att arbetsgivarna måste
"träffa kollektivavtal om medbestämmande rätt för arbetstagarna i frågor som gäller
ledningen och fördelningen av arbetet, ingående och upphörande av anstäl lningsavtal eller verksamhetens bedrivande ·i övrigt".

DELA MED SIG
AV MAKTEN PÅ JOBBET

FÖRET AGEN MÅSTE
TA INITIATW
Facket får rätt att förhandla me d företaget
om alla förändringar på jobbet. Lagförslaget lyder:
·
Inna n arbetsgivare beslutar om viktigare förändringar av sin vei;ksamhet skall han kalla till förhandling ... detsam ma gäller innan arbetsgivare b eslutar
''
om
viktigare förändringar av rbets- eller
nställningsförhållanden. Arbetsgivar en ska
äve n i andra fall förhandla med arbetstagarorganisat ionen innan han fattar e ll er
verkställe r beslut, om arbets - ' '
tagarorganisationen begär d et.
Det är alltså företagen som sk a ta
initiativet till förhandling vid planer
på n edläggnin g, fö r sälj n ing, nedskär ning av driften, ändrade arbetstid er
osv. Lagen innebär fö rhandlingstvång
på d essa punkter.

KRYPHÅL
Men det fins kryphål för företagen.
Om "synnerliga skäl talar mot primära
förhandlingar" får företaget gå till arbetsdomstolen. AD kan upphäva tvånget att
förhandla.
Inom två veckor m åste förhandlingar starta sen de anställda fått förslagen från företaget. Centrala förhandlingar ska tas upp
inom tre veckor.
M en det räcker inte bara m ed en utvid gad förhandlingsrätt.
.
Om den nya rätten ska kunna utnyttjas
måste de anställda och facket kunna gå in i

företaget och få reda på hur företaget utvecklas.
- Därför är den andra grundsten en
i d et nya maktförhållandet på arbetsplatserna en star kt utvidgad rätt till
infort11ation till de anställda. Arbetsgivarna ska fortlÖ'pande hålla facket
u nderrättat om hur fö r etaget u tveck las b de produ k tionsmässigt och ekonomiskt, heter d et i regeringens förslag.
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Därför åläggs företaget skyldighet att visa
upp sina räkenskaper för facket, som får gå
in och granska böckerna.
Och det blfr facket som bestämmer hur
omfattande den här informationen blir. "I
den omfattning som arbetstagarorganisationen finner det nödvändigt" , som det het-er i
förslaget.
Den här informationsskyldigheten flyttas
över på ·en ny ägare när ett företag säljs.
En ny ägare kommer inte ifrån de överenskommelser som företaget träffat med facket.
Det lokala avtalet tas direkt över med sam ma rätt till information och insyn,

Alla de frågor som arbetsgivarna h i tills
ensamma bestämt över måste de nu träffa
överenskommelse m~d fac-ket om. De får
dela med sig av mal{ten på jobbet. Och
tM:ffa som ger facket oc:h de an tällda en
direkit inflytande. Regeringens förslag betyder att arbetsgivarna' inte längre ensamma Eka kunn:a bestämma vilka arbetsmetoder som ska användas, hur rationaliseringarna ska drivas och hur arbetstiderna ska
förläggas för att ta några exempel.
l\1n m:åste också träffa avta l om
arbetarskyddet, uppsägningar omplaceringar och befordri11gar.
·
Det blir slut på arbetsgivarvä ldet
p arbetspla tsenia.
Men vad händer om arbetsgivarna· v'agrar
träffa avtal?
Då h11-r de ·a nställda rätt att gå ut i strejk
för att få sina krav förda. Såtlana strejker
bhr laghga genom den s k kvardröjande
stri dsrätten.

KOMMER ATT
TA TID
Men arbetsgivaren måste för t ha vägrat
att gå med på ett avtal om medbestämmanderätt för att strejken ska vara laglig.
Det nya lagförslaget b etyder inte fritt;
fram för stre,jker und er löpa nd e avtal. D e t
är när avta len krivs und er som d en fackliga kraftmätn ingen ska stå, pr ec'is som nu.
Men al la missförhållanden på arbetsplatserna kommer inte att undanröjas bara för
att det blir en ny lag om medbestämmande- .

vilda strejkerna utan att kräv_!; att de anOch när en olaglig konflikt kommer upp
i Arbetsdomstolen kan d e som st rejkat vilt
s lippa ska,destå nd . Om de hade skäl att gå
ut i strejk tex miserabel a rbetsm iljö som
arbetsgivaren inte förbä ttrat slipper de
skadestån d. Maxbelo ppet v id vild strejk
blir fortfarande 200 kr .

TOLKNINGSFÖRETRÄDE
FÖR DE ANSTÄLLDA
Hittills har företagens tolkning gällt vid
avtalstvister tills d ess ä rendet g tt till central förhandling eller till arbetsdomstolen.
Enligt r egeringens nya lag har de an st;ill da tolknin gsför eträde i medbestämm a nde frägo r . F in n s d et olika upp fattn in gar m ellan t ex m etall- och SIF-klu bben pä ett
fö r etag får föret-aget vänta ti ll d e komm it
öve r ens.
När det gäller löne- - och allmänna anställningsvillkor har företaget en respittid.
Vid tvister får de anställda t olkningsföre träde om företaget inte inom tio dagar begär förhandlingar .
- Om d e anställda h ade omedelbar t tolk ningsför etr äde måste de bygga upp fonder .
De kan ju efter e n dom i arbetsdomstolen
bli återbetalningsskyl diga om d e förlorar.

KAN· DÖMAS TILL
SKADESTÅND
Arbetsdomstolens roll i de nya maktförhållandena på jobbet kommer att bli betydligt stö rre än vad den är nu.
Det är dit som alla konflikte r under gällande avtalsperioder hänskjuts när parterna
inte kommer överens. I Arbetsdomstolen i
Gamla stan i Stockholm kommer tvisterna
om vem som ska tolka 1 avtalen att avgöras.
Här kommer avtalen om medbestämmanderätt tolkas och här kommer skadestånd att
utdömas mot den som inte fö ljer de avtal
so m kommer att bygga på den nya lage n .
Facket kommer att kunna dömas till skadestånd om man missb ruka r den information man får och bryter tystnadsp likten ..
Men de här skyldigheterna har fackföreningsrörelsen förklarat sig beredd att
acceptera. Man är beredd ·att ta ett ökat
ansvar.
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Aftonbladet
FRAGA:
Ring till
Direkt och
berätta vad
du tycke~
om förs laget.

Är du nöj dmed regeringens
förslag om makten på jobbet!
08/ 20 28 25
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