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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15
Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet
Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder.
Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer

Enligt en lagrådsremiss den 24 februari 2005 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag
till lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Anna
Middelman.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Enligt den föreslagna nya 19 a § skall arbetsgivaren fortlöpande hålla
arbetstagarorganisationerna underrättade om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för
personalpolitiken. Det nämns i remissen att en sådan fortlöpande
information ger arbetstagarorganisationerna möjlighet att begära fö rhandling e nligt 10 §.

Enligt direktivets artikel 4.4 e skall emellertid samråd äga rum i syfte
att söka nå en överenskommelse när det gäller de beslut som omfattas av arbetsgivarens befogenheter och som avses i punkt 2 c, dvs.
beslut som kan medföra väsentliga förändringar i arbetsorganisatio-
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nen eller anställningsavtalen, inklusive de beslut som avses i de gemenskapsbestämmelser som anges i artikel 9.1. Om syftet med samrådet skall vara att nå en överenskommelse, måste samrådet naturligtvis äga rum innan arbetsgivaren fattar sitt beslut. Ordet ”fortlöpande” i den föreslagna 19 a § garanterar inte att så sker. Enligt 13 § är
arbetsgivaren visserligen alltid skyldig att på eget initiativ förhandla
med den berörda arbetstagarens organisation rörande frågor som
särskilt angår arbets- eller anställningsförhållanden för den arbetstagaren, och en sådan förhandling måste äga rum innan beslut fattas.
Det kan dock hända att ett beslut kan medföra väsentliga förändringar i arbetsorganisationen eller anställningsavtalen utan att förändringarna särskilt angår en viss arbetstagare. I sådana fall torde förhandlingsskyldighet enligt 13 § inte utlösas.

Med hänsyn till det anförda anser Lagrådet – i anslutning till remissyttrandena från Arbetsdomstolen och Arbetslivsinstitutet – att den
föreslagna 19 a § inte ens i förening med andra lagrum i medbestämmandelagen fullstä ndigt genomför direktivet utan att en komplettering bör ske exempelvis i 11 eller 13 §.

