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Hej,
Nedan mail ska reggas i A2015/1050/ARM. Tack! /Susanna
 


Från: Sofia Råsmar [mailto:Sofia.Rasmar@tco.se] 
Skickat: den 15 juni 2015 22:12
Till: Susanna Ribrant
Ämne: Tillämpningsdirektivet del II - TCO:s synpunkter
 
Hej!
 
TCO instämmer i LO och Sacos yttranden vad gäller tillämpningsdirektivet del II men önskar göra
nedanstående tillägg.
 
Förbättrad tillgång till information – Arbetstagarorganisationernas skyldighet att lämna in
kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket
TCO anser att det finns utrymme för förbättring vad gäller information till utländska
arbetstagare (både utstationerade och utländska arbetstagare som kommer för att arbeta
permanent i Sverige) om de regler villkor som är nödvändiga för utländska arbetstagare att veta
för att kunna verka på den svenska arbetsmarknaden. För mer information om TCO:s syn på
utländska arbetstagares tillgång till information se TCO:s yttrande om tillämpningsdirektivet – del
I.
 
TCO har under utredningens gång ställt sig positiv till att införa krav på en kontaktperson. Vår
inställning har baserats på att denna lösning var ett alternativ till dagens krav på inlämnande av
kollektivavtalsvillkor. TCO kan därmed inte ställa sig bakom den av utredningen föreslagna
modellen som kan tolkas som att alla centrala branschavtal som innehåller villkor inom ramen
för den hårda kärnan ska lämnas in. En sådan ordning får anses oproportionerlig och utgöra en
obefogad börda på arbetstagarorganisationerna. TCO anser att det vore mer ändamålsenligt och
proportionerligt att utgå från de branscher där utstationering faktiskt förekommer (här bör
anmälningsplikten tjäna som vägledning, dvs. inom vilka branscher anmälningar faktiskt
förekommer) när en bedömning görs i vilka branscher villkor måste lämnas in. Det är inom dessa
branscher det får anses vara nödvändigt (och därmed utgöra ett proportionerligt krav) för den
utländske arbetstagaren att få information om de villkor som gäller för utstationerade
arbetstagare i Sverige.
 
Entreprenörsansvar
TCO instämmer i LO:s och Saco:s yttranden.
 
Mvh,
 
Sofia Råsmar
 
Sofia Råsmar
Jurist, Jur kand/Legal Advisor
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TCO – The Swedish Confederation for Professional Employees
Tel: +46 (0) 8 782 92 12
Mob: +46 (0)72 527 3120


 
Blog: www.utredarna.nu/sofiarasmar
Twitter: @RsmarSofia
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