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Remiss av Kompletterande åtgärder till EUs förordning om
inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) Ds 2021:4
LO har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian om kompletterande
åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska
arbetsmyndigheten (ELA). LO ställer sig i princip bakom utredningens
förslag men vill skicka med följande synpunkter och tillägg.
För att vi ska kunna komma till rätta med de problem som förekommer på
arbetsmarknaden vid gränsöverskridande arbete behövs ett väl fungerande
samarbete mellan myndigheter och parter. En arbetsgivare som inte
uppfyller sina skyldigheter när det gäller skatt, sociala avgifter eller
arbetsmiljö bryter inte sällan också mot sina kollektivavtalade skyldigheter.
Det finns i dag stora förbättringsmöjligheter när det gäller kommunikationen
mellan ansvariga myndigheter och arbetsmarknadens parter när det gäller
detta. LO föreslår att denna samverkan framför allt ska ske genom dels en
övergripande samrådsgrupp om ELA-relaterade frågor, dels genom att
ansvariga myndigheter kontaktar berörda fackliga organisationer innan det
görs inspektioner där även kollektivavtalsefterlevnaden kan ifrågasättas.
I promemorian anges att det, mot bakgrund av ELA-förordningens vidd och
det uppdelade myndighetsansvaret, behövs en funktion som bevakar ELArelaterade frågor på ett mer övergripande sätt. En sådan funktion skulle
kunna vara ett nav för informationsutbyte mellan de olika myndigheterna
samt arbetsmarknadens parter. LO delar den bedömningen men anser att
förslaget behöver konkretiseras. LO föreslår därför att det inrättas en sådan
övergripande samrådsgrupp med berörda myndigheter och
arbetsmarknadens parter angående frågor som berörs av ELA och det arbete
som aktualiseras med anledning av detta. ELA är under utveckling och det
finns behov av att nära följa det arbete som görs. Förutom att löpande följa
de frågor som aktualiseras och underlätta samordning skulle en sådan grupp
kunna förenkla samordningen av de underarbetsgrupper som finns under
ELA där Sverige representeras av personer från berörda myndigheter. Inte
sällan diskuteras i dessa grupper frågor som rör kollektivavtal och
arbetsmarknadsmodellen och det är därför särskilt viktigt att vi som parter
kan ha en bra dialog med dessa representanter.
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LO vill här framhålla att vi hittills har haft en bra dialog med de
representanter som nu sitter i dessa grupper och vi är måna om att vi även
fortsättningsvis kan ha ett bra samarbete.
När det gäller inspektioner som rör utstationering i allmänhet och
transportområdet i synnerhet fyller arbetsmarknadens parter en viktig
funktion, eftersom det är de fackliga organisationerna som i praktiken helt
och hållet ansvarar för granskningen av arbetsvillkor. Trots detta är det av
stor vikt, precis som det anges i promemorian, att det finns en väl
fungerande kommunikation mellan ansvariga myndigheter och berörda
arbetsmarknadsparter i de fall en gränsöverskridande eller samordnad
inspektion aktualiseras. I många andra länder är det ju myndigheter som
uppfyller ansvaret att granska även arbetsvillkor och det kan därför inte
uteslutas att även granskning av arbetsvillkor kan komma att aktualiseras.
I promemorian föreslås dock ingen faktiskt skyldigheter för myndigheter att
ta kontakt med arbetsmarknadens parter i dessa fall.
LO vill därför anföra följande:
Det är självklart att det även fortsatt ska vara arbetsmarknadens parter och
fackliga organisationer som helt självständigt sköter tillsynen av
kollektivavtalsefterlevnad men vi ser ett behov av att ansvariga
myndigheter, när det en gränsöverskridande eller samordnad inspektion
aktualiseras där det finns en risk att arbetsgivaren inte följer arbetsvillkor i
kollektivavtal, underrättas av myndigheterna innan inspektionen genomförs.
På det sättet kan även den ansvariga fackliga organisationen inom ramen för
sin tillsyn granska arbetsvillkoren.
Även när det gäller samarbetet för att bekämpa odeklarerat arbete vill LO
lyfta fram vikten av samverkan. Osund konkurrens, odeklarerat arbete och
arbetslivskriminalitet kan bara bekämpas med en nära samverkan mellan
myndigheter och arbetsmarknadens parter. När det europeiska forumet för
odeklarerat arbetet införlivas i ELA vill LO därför understryka att det av
yttersta vikt att svenska ansvariga myndigheter skyndsamt startar en
strategisk och metodologisk samverkan med parterna på arbetsmarknaden
för att arbetet framåt ska bli så bra, inkluderande och effektivt som möjligt.
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