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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
konventionen om rekrytering av och arbetsförmedling rör sjömän 
och konventionen om privata arbetsrönnedlingsbyråer, som 
godkänts av Internationella arbetskonferensen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
allmänna konferens, Internationella arbets
konferensen, antog år 1996 konvention nr 
179 och rekommendation nr 186 om re kry
tering av och arbetsförmedling för sjömän. 
Konventionen innehåller bestämmelser om 
ordnande av behörig och avgiftsfri rekryte
rings- och arbetsförmedlingsservice för sjö
män samt om uppföljning av nivån på rekry
terings- och arbetsförmedlingsservicen. Den 
rekommendation som kompletterar konven
tionen innehåller mer detaljerade bestämmel
ser om ordnande av jämte innehållet i rekry
terings- och arbetsförmedlingsservice samt 
om det internationella samarbetet. 

Ar 1997 antog Internationella arbetskon
ferensen konvention nr 181 om privata ar
betsförmedlingsbyråer samt den tillhörande 
rekommendationen nr 188. Syftet med kon
ventionen är att privata arbetsförmedlings
byråers verksamhet skall tillåtas samt samti
digt att de arbetstagare som anlitar deras 
service skall skyddas. Den rekommendation 
som kompletterar konventionen innehåller 

mer detaljerade bestämmelser om dessa frå
gor. 

Eftersom konventionerna nr 179 och 181 
delvis har samma innehåll, är det ändamåls
enligt att förutsättningarna för ratificering 
avgörs samtidigt för båda konventionerna. 
För vardera konventionens del förutsätter ett 
godkännande vissa mindre ändringar i gäl
lande lagstiftning. De behövliga lagändring
arna har beretts och föredras för riksdagen i 
en separat regeringsproposition. Därför före
slås i denna proposition att riksdagen skall 
godkänna konventionerna nr 179 och 181, 
förutsatt att riksdagen godkänner regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om arbetskrafts
service och 21 a och 25 § lagen om tillsy
nen över arbetarskyddet och om sökande av 
ändring i arbetarskyddsärenden. Rekommen
dation nr 188 bringas till riksdagens känne
dom för att beaktas i det kommande lagbe
redningsarbetet till den del det anses ända
målsenligt och möjligt. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Beredningen av propositionen 

Konvention nr 179 om rekrytering av och 
arbetsförmedling för sjömän och den kom
pletterande rekommendationen nr 186 be
handlades preliminärt år 1994 vid ett för 
sjöfartsbranschen ordnat möte på trepartsba
sis. Handlingarna antogs slutligt vid den åt-

38046IB 

tiofjärde Internationella arbetskonferensen i 
oktober 1996. För ett godkännande av kon
ventionen röstade 197 delegater, medan 5 
röstade emot och 17 delegater avstod från 
att rösta. 

Regeringen förelade riksdagen konventio
nen (RP 154/1998 rd) under hösten 1998, så 
som förutsätts i artikel 19 i Internationella 
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arbetsorganisationens (ILO) stadga. Utlåtan
den för beredningen av propositionen $avs 
av trafikministeriet, social- och hälsovards
ministeriet, Kommunala arbetsmark
nadsverket, Statens arbetsmarknadsverk, Sjö
fartsverket och delegationen för sjömansä
renden. På grund av utlåtandena och delega
tionens åsikt beslöt regeringen då föreslå att 
konvention nr 179 inte skulle godkännas. 
Motiveringen var att åttiofemte Internatio
nella arbetskonferensen år 1997 hade antagit 
konvention nr 181 och rekommendation nr 
188 om privata arbetsförmed1ingsbyråer. På 
grund av den delvis lika ordalydelsen i de 
ovan nämnda konventionerna var det ända
målsenligt att avgöra förutsättningarna för 
ratificering samtidigt för båda konventioner
na. 

För ett godkännande av ovan nämnda kon
vention nr 181 om privata arbetsförmed
lingsbyråer röstade 347 delegater, medan 5 
röstade emot och 30 delegater avstod från 
att rösta. 

Utlåtanden om förutsättningarna för ratifi
cering av konvention nr 181 har givits av 
social- och hälsovårdsministeriet, utrikesmi
nisteriet, Palvelutyönantajat ry - Servicear
betsgivarna rf, Teollisuuden ja Työnantajain 
Keskusliitto - Industrins och Arbetsgivamas 
Centralförbund ry (TT), Statens arbetsmark
nadsverk, Kommunala arbetsmarknadsverket, 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation 
FFC rf (FFC), Akava ry samt Tjänstemanna
centralorganisationen FTFC rf (FTFC). Av 
remissinstanserna uppgav FFC, Akava och 
FTFC att de understöder en ratificering av 
konventionen, men påpekade att ratificering
en förutsätter vissa mindre ändringar i lag
stiftningen. Servicearbetsgivarna rf och TT 
anförde att det på grund av kravet på straff
påföljder i artikel 8 i konventionen inte finns 
förutsättningar för att omedelbart ratificera 
konventionen. Organisationerna uppgav att 
de inte annars motsätter sig en ratificering, 
om det inte senare framgår att en ratificering 
förutsätter mer omfattande ändringar i lag
stiftningen. statens arbetsmarknadsverk an
såg att Finland bör ratificera konventionen. 
Social- och hälsovårdsministeriet motsatte 
sig inte en ratificering av konventionen. Till 
den del som det i konventionen är fråga om 
ärenden som hör till social- och hälsovårds
ministeriets förvaltningsområde, uppfyller 
lagstiftningen till största delen de krav som 
konventionen ställer. 

Regeringens proposition har behandlats i 
delegationen för sjömansärenden och i !LO
delegationen. Både delegationen för sjöman
särenden och !LO-delegationen har föresprå
kat ett godkännande av konventionerna, för
utsatt att de behövliga ändringarna i lagstift
ningen godkänns. 

2. Nuläge och konventionernas 
betydelse 

2.1. Konvention nr 179 om rekrytering av 
och arbetsförmedling rör sjömän 

Internationella arbetsorganisationen (ILO) 
antog år 1920 konvention nr 9, som gäller 
arbetsförmedling för sjömän. Finland ratifi
cerade konventionen år 1922. Nämnda kon
vention nr 9 har reviderats genom konven
tion nr 179 samt den tillhörande rekommen
dationen nr 186, vilka båda har antagits vid 
Internationella arbetskonferensen. 

Den reviderade konventionen om rekryte
ring av och arbetsförmedling för sjömän be
tonar innebörden av offentlig avg1ftsfri rek
ryterings- och arbetsförmedlingsservice samt 
övervakningen av privat rekryterings- och 
arbetsförmedlingsservice inom sjöfartsnä
ringen. I samband med de diskussioner som 
fördes vid den allmänna konferensen i sam
band med att konventionen antogs betonades 
att på grund av de internationella förhållan
dena inom sjöfarten samt de särskilda ar
betsförhållandena för sjömän bör rekryterings-
och arbetsförmedlingsservicen vara högklas

sig samt garantera alla arbetssökande inom 
sjöfartsnäringen lika service. I Finland sker 
arbetsförmedlingen för sjömän numera i 
praktiken genom den offentliga arbetsför
medlingen eller så att rederierna direkt an
ställer sjömän. Enligt lagen om arbetskrafts
service (l 00511993) är arbetsförmedling för 
sjöfarl)Je förbjuden, om för den uppbärs av
gift. Overvakningen av bestämmelsen hör 
till arbetarskyddsmyndigheterna. 

Dels möjliggör konventionen privat arbets
förmedling, dels reglerar den denna verk
samhet. Fastän privat arbetsförmedling redan 
är tillåten i Finland enligt gällande lagstift
ning, anses konventionens bestämmelser om 
denna verksamhet vara nyttiga. Den artikel i 
konventionen som reglerar verksamheten har 
delvis samma innehåll som motsvarande ar
tikel i konvention nr 181 om privata arbets
förmedlingsbyråer. Sålunda anser regeringen 
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det vara ändamålsenligt att förutsättningarna 
för ratifikation av konvention nr 179 be
handlas samtidigt med konvention nr 181. 

2.2. Konvention nr 181 om privata 
arbetsförmedlingsbyråer 

Internationella arbetsorganisationen (ILO) 
antog år 1933 en konvention nr 34 angående 
avgiftskrävande arbetsförmedlin~sbyråer, 
vilken även Finland ratificerade ar 1935. 
Konventionen reviderades år 1949, och Fin
land ratificerade den reviderade konventio
nen nr 96 år 1951. Behov av att revidera 
konventionen har kommit fram inom ILO i 
flera olika sammanhang på 1990-talet. Fin
land sade upp konventionen nr 96 den 5 juni 
1992. Vid beredningen av konventionen om 
privata arbetsförmedlingsbyråer nr 181 var 
en utgångspunkt i själva verket att konven
tion nr 96 inte längre i fråga om principerna 
motsvarade den förändrade arbetsmarknads
situationen. Det enda undantaget var prin
cipen om att arbetsförmedlingen skall vara 
avgiftsfri för arbetstagarna. 

Syftet med konvention nr 181 är att priva
ta arbetsförmedlingsbyråers verksamhet skall 
tillåtas inom ramen för bestämmelserna i 
konventionen och samtidigt att de arbetsta
gare som anlitar byråernas service skall 
skyddas. I konventionens bestämmelser har 
man önskat bibehålla en viss flexibilitet för 
att de nationella förhållandena skall kunna 
beaktas. Med konventionen och rekommen
dationen strävar man efter att främja relatio
nerna mellan alla faktorer på arbetsmarkna
den och att åstadkomma ett fungerande sam
arbete mellan den offentliga arbetsförmed
lingen och de privata arbetsförmedlingsbyrå
erna. 

De begränsningar som gällt privata arbets
förmedlingsbyråer slopades i Finland år 
1994 i samband med en revidering av lag
stiftningen om arbetskraftsservice. Som enda 
begränsning i lagen om arbetskraftsservice 
( 1005/1993) bibehölls förbudet mot avgifter 
för arbetsförmedling. En utgångspunkt är att 
konventionen på grund av sin flexibilitet kan 
iakttas även i sådana länder där den privata 

arbetsförmedlingen verkar fritt och inte är 
föremål för någon särskild myndighetstill
syn. När konventionen godkänns kommer 
tillämpningsområdet för lagen om ar
betskraftsservice att utvidgas till att omfatta 
även privata arbetsförmedlingsbyråer. Det 
bör uttryckligen förbjudas att den som an
litar arbetsförmedlingsservice diskrimineras 
på någon grund. Formerna för det samarbete 
som är möjligt mellan den offentliga arbets
förmedlingen och de privata arbetsförmed
lingsbyråerna har huvudsakligen skrivits in i 
den rekommendation som kompletterar kon
ventionen. På grund av vad som i artikel 13 
i konventionen bestäms om samarbete kom
mer samarbetet mellan arbetsförvaltningen 
och de privata arbetsförmedlingsbyråerna 
samt arbetsmarknadsorganisationerna också i 
praktiken att intensifieras. Dessutom förut
sätter konventionen att myndigheterna 
sammanställer upp~ifter om de privata ar
betsförmedlingsbyraernas verksamhet. Upp
gifterna kan insamlas genom nationellt av
talade förfaranden, men om de insamlas på 
det sätt som förutsätts i konventionen sker 
det mer effektivt. Avsikten är att bestämmel
serna i rekommendationen skall beaktas på 
basis av de nationella samarbetsbehoven till 
den del det är ändamålsenligt och möjligt. 

Enligt gällande lagstiftning ankommer det 
på arbetarskyddsmyndigheterna att övervaka 
att förbudet mot avgifter vid arbetsförmed
ling iakttas. I och med att konventionen 
godkänns ökas tillsynen över den privata 
arbetsförmedlingen, och arbetarskyddsmyn
digheterna kommer i enlighet med lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet och om 
sökande av ändring i arbetarskyddsärenden 
(1311 1973) att övervaka att bestämmelserna 
iakttas. Med tanke på denna tillsyn skall alla 
som tillhandahåller privat arbetskraftsservice 
enligt l a § lagen om arbetskraftsservice för
pliktas att skriftligen underrätta arbetar
skyddsmyndigheterna om att grundanmälan 
enligt handelsregisterlagen (12111979) har 
gjorts. En motsvarande ändring av tillämp
ningsområdet bör även företas i den straffbe
stämmelse som gäller försummelse av an
mälningsskyldigheten. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Konvention nr 179 och rekom
mendation nr 186 om rekrytering av 
och arbetsförmedling för sjömän 

1.1. Innehållet i konventionen och 
rekommendationen 

I artikel l i konventionen definieras vissa 
begrepp som används i konventionen. Med 
"behörig myndighet" avses den minister, den 
utsedde tjänsteman, det regeringsorgan eller 
annan offentlig myndighet som är behörig 
att utfärda tvingande bestämmelser, beslut 
eller andra instruktioner om rekrytering av 
och arbetsförmedling för sjömän. I konven
tionen avses med "rekryterings- och arbets
förmedlingsservice" varje person, bolag, in
stitution, byrå eller annan organisation inom 
den tJrivata eller allmänna sektorn som ägnar 
sig at att rekrytera sjömän på uppdrag av 
arbetsgivare eller att förmedla arbete åt sjö
män hos arbetsgivare. Med "redare" avses 
fartygets ägare eller varje annan organisation 
eller person som har övertagit ansvaret för 
driften av fartyget från redaren och som vid 
det tillfället gick med på att överta detta an
svar. Enligt konventionen förstås med "sjö
man" varje person som uppfyller villkoren 
för att anställas eller sysselsättas i någon 
befattning ombord på ett sjögående fartyg. 
Begreppet omfattar dock inte personer som 
är anställda eller sysselsatta på statsfartyg 
som används för militära eller icke-kommer
siella ändamål. 

Enligt artikel 2 skall konventionen inte 
begränsa en medlemsstats rätt att upprätthål
la en offentlig rekryterings- och arbetsför
medlingsservice för sjömän, antingen som 
en separat enhet eller som en del av annan 
rekryterings- och arbetsförmedlingsservice. 
Privat rekryterings- och arbetsförmed
lingsservice för sjömän får drivas endast i 
överensstämmelse med ett licensierings- el
ler certifieringssystem eller någon annan 
form av reglering. Innan privat rekryterings
och arbetsförmedlingsservice inrättas eller 
sådan verksamhet ändras, skall representati
va organisationer för redare och sjöfolk hö
ras. Opåkallad spridning av sådan privat rek
ryterings- och arbetsförmedlingsservice skall 
inte uppmuntras. 

Enligt artikel 3 skall ingenting i konven
tionen på något vis inverka menligt på en 

sjömans förmåga att utöva sina grundläggan
de mänskliga rättigheter, inklusive fackliga 
rättigheter. 

I artikel 4 punkt l anges de omständighe
ter som en medlemsstat skall fastställa ge
nom nationell lagstiftning eller tillämpliga 
bestämmelser. En medlemsstat skall säker
ställa att inga avgifter eller andra pålagor för 
rekrytering eller för att skaffa anställning för 
sjömän kommer att bäras av sjömannen, 
vare sig direkt eller indirekt. Enligt konven
tionen skall avgiftsförbudet inte anses om
fatta avgifter och kostnader för i nationell 
lagstiftning föreskriven läkarundersökning, 
behörighetsbevis, personlig färdhandling och 
nationell sjöfartsbok. En medlemsstat skall 
fastställa på vilka villkor rekryterings- och 
arbetsförmedlingsservice får placera eller 
rekrytera sjömän utomlands. Villkoren för 
hur personliga uppgifter om sjömän får han
teras vid rekrytering och arbetsförmedling 
skall också anges. Detta gäller också rätten 
att inhämta, lagra och kombinera uppgifter 
samt att meddela sådana uppgifter till en 
tredje part. Medlemsstaten skall fastställa 
under vilka omständigheter licensen eller en 
liknande auktorisation för rekryterings- eller 
arbetsförmedlingsservice får upphävas eller 
återkallas, om brott mot relevanta lagar eller 
bestämmelser sker. Om en medlemsstats re
gelsystem grundar sig på annat än ett licen
sierings- eller certifieringssystem, skall be
stämmelserna för rekryterings- och arbets
förmedlingsservicens verksamhet, liksom 
även straffpåföljder för överträdelse av dessa 
bestämmelser anges. 

Enligt artikel 4 punkt 2 skall en medlems
stat säkerställa att den behöriga myndigheten 
noggrant övervakar all rekryterings- och ar
betsförmedlingsservice samt beviljar eller 
förnyar den licens eller liknande auktorisa
tion som förutsätts för idkande av rekryte
rings- och arbetsförmedlingsservice först 
efter att ha konstaterat att servicen uppfyller 
kraven i den nationella lagstiftningen. Perso
nal som har hand om rekryterings- och ar
betsförmedlingsservice skall ha vederbörlig 
utbildning och relevanta kunskaper om sjö
fartsnäringen. De medel, förfaranden eller 
förteckningar som används av rekryterings
och arbetsförmedlingsservice får inte hindra 
eller avhålla sjömän från att förvärva en an
ställning. Rekryterings- och arbetsförmed-
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tingsservicen skall i mån av möjlighet säker
ställa att arbetsgivaren skyddar sjömän från 
att bli lämnade åt sitt öde i en främmande 
hamn. Den behöriga myndigheten skall en
ligt artikel 4 dessutom säkerställa att ett 
skyddssystem upprättas för att ersätta sjö
män för penningförlust som de kan utsättas 
för ifall en rekryterings- eller arbetsförmed
lingsservice underlåter att uppfylla sina för
pliktelser mot dem. 

Enligt artikel 5 skall alla instanser som 
sköter rekryterings- och arbetsförmed
lingsservice för sjömän föra ett register över 
alla sjömän som rekryteras eller placeras 
genom dem. Rekryterings- och arbetsför
medlingsservicen skall säkerställa att varje 
sjöman som rekryteras eller placeras genom 
den är kvalificerad och innehar de handling
ar som är nödvändiga för arbetet i fråga. 
Arbetsavtal och anställningsvillkor skall stå i 
överensstämmelse med tillämpliga lagar, be
stämmelser och kollektivavtal. Enligt arti
keln skall sjömännen ges upplysningar om 
sina rättigheter och skyldigheter. Rekryterings-
och arbetsförmedlingsservicen skall också 

se till att sjömännen kan göra sig förtrogna 
med sina arbetsavtal och anställningsvillkor 
och att de får ett exemplar av arbetsavtalet. 

Enligt artikel 6 skall den behöriga myndig
heten säkerställa att passande anordningar 
och förfaranden finns för att utreda klagomål 
angående rekryterings- och arbetsförmed
lingsservicens verksamhet. Alla instanser 
som sköter rekryterings- och arbetsförmed
lingsservice skall undersöka och besvara 
varje klagomål angående deras verksamhet. 
Rekryterings- och arbetsförmedlingsservicen 
skall till den behöri~a myndigheten vidare
befordra alla klagomal angående arbets- eller 
levnadsförhållanden ombord på fartyg. Kon
ventionen hindrar dock inte sjömannen från 
att framföra ett klagomål direkt till den be
höriga myndigheten. 

Rekommendation nr 186, som komplette
rar konventionen, innehåller närmare be
stämmelser om den behöriga myndighetens 
uppgifter samt om det internationella samar
betet mellan medlemsstater och organisa
tioner inom sjöfartsbranschen. 

1.2. Konventionens förhållande till 
lagstiftningen i Finland 

Enligt artikel l punkt l b) i konventionen 
avses med rekryterings- och arbetsförmed-

Ungsservice varje person, bolag, institution, 
byrå eller annan organisation, inom den all
männa eller den privata sektorn, som ägnar 
sig åt att rekrytera sjömän på uppdrag av 
arbetsgivare eller att förmedla arbete åt sjö
män hos arbetsgivare. Verksamheten omfat
tar både uthyrning av arbetskraft (uthyrning
sarbete) och arbetsförmedling. 

Enligt artikel 2 punkt 2 får privat rekryte
rings- och arbetsförmedlingsservice drivas 
inom medlemsstatens territorium endast i ö
verensstämmelse med ett licensierings- eller 
certifieringssystem eller någon annan form 
av reglering. En motsvarande bestämmelse 
ingår i artikel 3 punkt 2 i konventionen om 
privata arbetsförmedlingsbyråer. I 21 a § l 
mom. lagen om tillsynen över arbetarskyd
det och om sökande av ändring i arbetar
skyddsärenden (13111973), nedan lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet, föreskrivs om 
anmälningsskyldighet för arbetsgivare som 
bedriver uthyrning av arbetskraft. Att grun
danmälan om hyrd arbetskraft enligt han
delsregisterlagen (12111979) har gjorts skall 
skriftligen meddelas den behöriga arbetar
skyddsmyndigheten. Gällande 21 a § l 
mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyd
det gäller inte arbetsförmedlingsservice eller 
annan arbetskraftsservice för arbetssökande. 
På grund av artikeln bör sålunda anmäl
ningsskyldigheten utvidgas till att gälla även 
privat arbetsförmedlin~sservice. 

Konventionen framballer vikten av avgifts
fri offentlig rekryterings- och arbetsförmed
lingsservice för sjömän. Enligt artikel 4 
punkt a får inga avgifter eller andra pålagor 
för rekrytering eller för att skaffa anställning 
åt sjömän komma att bäras av sjömannen, 
vare sig direkt eller indirekt, helt eller del
vis. Enligt 16 § 2 mom. lagen om arbets
kraftsservice är arbetsförmedling för sjöfara
re förbjuden, om för den uppbärs avgift. 
Tillsynen över att förbudet mot att ta avgift 
iakttas utövas av arbetarskyddsmyndigheter
na i enligthet med bestämmelserna i lagen 
om tillsynen över arbetarskyddet. straffet för 
arbetsförmedlning som enligt 16 § är förbju
den anges i 47 kap. 6 § strafflagen 
(39/1889). Enligt nämnda lagrum skall den 
som bär upp avgift för arbetsförmedling för 
sjöfarande dömas till böter eller fängelse i 
högst ett år. Bestämmelserna uppfyller kra
ven i nämnda punkt i konventionen. 

Enligt artikel 4 punkt c skall medlemssta
ten, med hänsyn till rätten till integritet och 
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kravet .på att uppgifter hålls konfidentiella, 
ange pa vilka villkor personliga uppgifter 
om sjömän får hanteras vid rekrytering och 
arbetsförmedling. Den allmänna lag som 
gäller skydd av personuppgifter är personre
gisterlagen ( 4711 1987). Propositioner med 
förslag till personuppgiftslag, som skall er
sätta den nämnda lagen, och till lag om in
tegritetsskydd i arbetslivet är för behandling 
i riksdagen. Reformerna syftar till att i fråga 
om skyddet av personuppgifter förbättra en
skilda personers ställning och möjligheter till 
inflytande. På motsvarande sätt strävar man 
med lagen om integritetsskydd i arbetslivet 
efter att säkerställa ett så gott integritets
skydd som möjligt för arbetssökande och 
arbetstagare. Dessutom ändras regleringen så 
att den motsvarar Europeiska gemenskapens 
regelverk, internationella avtal och rekom
mendationer samt de krav som ställs av den 
reform av de grundläggande fri- oc.\1 rättig
heterna som genomfördes år 1995. Aven i 6 
kap. lagen om arbetskraftsservice bestäms 
om datasekretess. Gällande lagstiftning och 
de nämnda lagförslagen uppfyller kraven i 
konventionen. 

Artikel 5 i konventionen innehåller be
stämmelser om arbetsförmedlingsbyråernas 
skyldighet att föra register över sjömän som 
förmedlas genom dem och att ansvara för att 
de sjömän som förmedlas är kompetenta. I 
artikeln bestäms också att arbetsavtalen och 
anställningsvillkoren skall stämma överens 
med tillämpliga lagar, bestämmelser och 
kollektivavtal samt att sjömännen skall upp
lysas om sina rättigheter och skyldigheter. 
Enligt 4 § l mom. sjömanslagen (423/1978) 
skall arbetsavtal ingås skriftligen, och ar
betsgivaren skall dra försorg om detta. Med 
stöd av 2 mom. har det utfärdats en förord
ning om ingående av arbetsavtal som avses i 
sjömanslagen (783/1995). Bland de saker 
som enligt l § förordningen åtminstone skall 
framgå av ett arbetsavtal som avses i sjö
manslagen nämns även det kollektivavtal 
som eventuellt skall tillämpas i arbetsförhål
landet Arbetsministeriet har fattat ett beslut 
(830/1995) om fastställande av formulär för 
den arbetsavtalsblankett som avses i förord
ningen om ingående av arbetsavtal som av
ses i sjömanslagen. Enligt 2 § förordningen 
om ingående av arbetsavtal som avses i sjö
manslagen skall ett arbetsavtal göras upp i 
fem exemplar, av vilka ett exemplar skall 
ges den som verkställer mönstringen enligt 

mönstringslagen (l 005/1986). Arbetsavtalen 
och anställningsvillkoren grundar sig på den 
lagstiftning och de kollektivavtal som ar
betsgivarna är skyldiga att iaktta. Tillsynen 
över att dessa villkor följs hör till arbets
marknadsorganisationer och arbetarskydds
myndigheter. Såväl praxisen som lagstift
ningen stämmer överens med konventionen. 

Artikel 6 gäller utredning av klagomål 
över rekryterings- och arbetsförmedlingsser
vice samt den behöriga myndighetens skyl
dighet att ordna lämpliga anordningar och 
förfaranden för detta. Också i fråga om den
na artikel ingår en motsvarande bestämmelse 
i konvention nr 181 om privata arbetsför
medlingsbyråer. Beträffande bestämmelsen 
uppfyller lagstiftningen i Finland kraven i 
konventionen. Enligt lagen om tillsynen över 
arbetarskyddet har arbetarskyddsmyndighe
terna rätt att förrätta inspektioner som gäller 
arbetarskyddet på arbetsställen och andra för 
övervakningen nödvändiga objekt, såsom 
privata arbetsförmedlingsbyråer. I den nämn
da lagen finns särskilda bestämmelser om 
tillsynsförfarandet och tvångsmedel samt om 
sökande av ändring i beslut som meddelats 
av arbetarskyddsmyndigheterna. 

1.3. Konventionens iörllållande till 
gemenskapslagstiftningen 

Inom Europeiska gemenskapen finns för 
närvarande ingen reglering inom området för 
konventionen och det pågår inte heller nå
gon beredning av sådana rättsakter. 

2. Konvention nr 181 och 
rekommendation nr 188 om privata 
arbetsförmedlingsbyråer 

2.1. Innehållet i konventionen och 
rekommendationen 

I artikel l definieras "privat arbetsförmed
lingsbyrå". Med begreppet avses alla sådana 
av offentliga myndigheter oberoende fysiska 
eller juridiska personer som tillhandahåller 
en eller flera av de former av arbetskrafts
service som är uppräknade i artikeln. Den 
service som omfattas av konventionen har 
getts en vid definition, eftersom man har 
önskat vidga möjligheterna att tillämpa kon
ventionen i fråga om olika former av servi
ce. Artikeln innehåller även definitioner av 
"arbetstagare" och "behandling av arbetsta-
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gamas personuppgifter''. 
Enligt artikel 2 har konventionen ett vid

sträckt tillämpningsområde. Konventionen 
skall tillämpas på alla privata arbetsförmed
lingsbyråer och på alla kategorier av arbets
tagare och alla branscher. Endast rekrytering 
och arbetsförmedling av sjömän har uteslu
tits från tillämpningsområdet. I artikeln kon
stateras att ett syfte med konventionen är att 
inom ramen för dess bestämmelser tillåta 
privata arbetsförmedlingsbyråers verksamhet 
samt skydda de arbetstagare som anlitar de
ras tjänster. Enligt artikel 2 är det dock möj
ligt för en medlemsstat att inom de gränser 
som anges i artikeln begränsa en privat ar
betsförmedlingsbyrås verksamhet efter sam
råd med de mest representativa arbetsgivar
och arbetstagarorganisationerna. Under vissa 
omständigheter kan verksamheten i fråga om 
vissa kategorier av arbetstagare eller bran
scher begränsas till tillhandahållande av en 
eller flera av de tjänster som nämns i artikel 
l. Det är även möjligt att lämna arbetstagar
na inom någon bransch eller en del av dem 
antingen helt eller delvis utanför konventio
nen, förutsatt att dessa arbetstagare på annat 
sätt har garanterats tillräckligt skydd. 

I artikel 3 i konventionen konstateras att 
privata arbetsförmedlingsbyråers rättsliga 
ställning skall fastställas enligt nationell lag 
och praxis. Enligt punkt 2 skall villkoren för 
privata arbetsförmedlingsbyråers verksamhet 
fastställas i enlighet med ett licens- eller 
certifieringssystem förutom i de fall då de 
regleras eller beslutas på annat sätt genom 
tillämplig nationell lag och praxis. 

Enligt artikel 4 skall det säkerställas att 
rätten till föreningsfrihet eller den kollektiva 
förhandlingsrätten inte kränks för de arbets
tagare som förmedlas av privata arbetsför
medlingsbyråer. 

Artikel 5 förpliktar varje medlemsstat att 
säkerställa att de privata arbetsförmedlings
byråerna behandlar arbetstagarna utan diskri
minering på grund av ras, hudfärg, kön, reli
gion, politisk åskådning, nationell härkomst, 
social ställning eller någon annan omstän
dighet, såsom ålder eller funktionshinder. 
Detta hindrar dock inte privata arbetsför
medlingsbyråer att tillhandahålla specialtjän
ster eller målprogram i syfte att underlätta 
arbetssökandet för de arbetstagare vilkas 
situation är den värsta. 

Artikel 6 i konventionen gäller behand
lingen av arbetstagarnas personuppgifter vid 

privata arbetsförmedlingsbyråer. Behandling
en av personuppgifterna skall ske så att da
tasekretessen och respekten för arbetstagar
nas privatliv tryggas. Databehandlingen skall 
även begränsa sig till omständigheter som 
gäller yrkeskunskap och yrkeserfarenhet 
samt andra uppgifter av direkt betydelse för 
ärendet. 

Artikel 7 förbjuder privata arbetsförmed
lingsbyråer att direkt eller indirekt ta ut av
gifter eller kostnader hos arbetstagarna. En
ligt punkt 2 kan den behöriga myndigheten 
dock, om arbetstagarnas fördel så kräver, 
godkänna undantag från avgiftsförbudet efter 
samråd med de mest representativa arbets
givar- och arbetstagarorganisationerna. Un
dantag är möjliga i fråga om vissa kategorier 
av arbetstagare samt särskilda slag av tjäns
ter som privata arbetsförmedlingsbyråer till
handahåller. 

Enligt artikel 8 skall varje medlemsstat 
efter samråd med de mest representativa ar
betsgivar- och arbetstagarorganisationerna 
vidta åtgärder för att migrerande arbetstagare 
rekryteras eller förmedlas inom dess territo
rium av privata arbetsförmedlingsbyråer er
bjuds tillräckligt skydd och för att missbruk 
som riktar si~ mot dem skall förhindras. Vid 
behov skall atgärder vidtas i samarbete med 
andra medlemsstater. Atgärdema skall inne
fatta sådan lagstiftning som möjlig~ör straff
påföljder, inbegripet förbud mot sactana pri
vata arbetsförmedlingsbyråer där svikligt 
förfarande och missbruk förekommer. När 
arbetstagare förmedlas till arbete i en annan 
medlemsstat, skall medlemsstatema i fråga 
överväga att ingå bilaterala avtal för att hin
dra missbruk och svikligt förfarande i sam
band rekrytering, förmedlingen och anställ
ning. 

Enligt artikel 9 skall medlemsstatema vid
ta åtgärder för att säkerställla att privata ar
betsförmedlingsbyråer inte använder eller 
förmedlar barnarbete. 

Enligt artikel l O skall den behöriga myn
digheten säkerställa att det finns lämpliga 
anordningar och förfaringssätt för undersök
ning av klagomål över privata arbetsförmed
lingsbyråers verksamhet samt påstått miss
bruk och svikligt förfarande. 

Artikel 11 förpliktar medlemsstatema att i 
enlighet med nationell lag och praxis vidta 
behövliga åtgärder för att arbetstagare som 
på det sätt som avses i artikel l punkt l b) 
förmedlats av privata arbetsförmedlingsbyrå-
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er skall garanteras tillräckligt skydd i de i 
artikeln uppräknade frågorna, sasoro före
ningsfrihet, arbetstid och andra anställnings
villkor. 

Enligt artikel 12 skall medlemsstatema 
enligt nationella lag och praxis fastställa an
svarsfördelningen mellan privata arbetsför
medlingsbyråer som tillhandahåller i artikel 
l punkt l b) avsedda tjänster och uppdrags
givare i de frågor som anges i artikeln. Så
dana frågor är bl.a. kollektiva förhandlingar, 
minimilöner samt arbetstid och andra ar
betsvillkor. Förteckningarna i artiklarna 11 
och 12 har med smärre undantag samma 
innehåll. 

I artikel 13 bestäms att varje medlemsstat 
skall utforma, upprätta och med jämna mel
lanrum se över villkoren för att främja sam
arbetet mellan den offentliga arbetsförmed
lingen och privata arbetsförmedlingsbyråer. 
Enligt punkt 2 skall de nämnda villkoren 
basera sig på den principen att de offentliga 
myndigheterna har den slutliga beslutande
rätten för att utforma arbetsmarknadspoliti
ken samt att använda och kontrollera de of
fentliga medel som reserverats för att ge
nomföra den politiken. Privata arbetsförmed
lingsbyråer skall även tillställa de behöriga 
myndigheterna de uppgifter som dessa begär 
och som myndigheterna behöver beträffande 
de privata arbetsförmedlingsbyråernas upp
byggnad och verksamhet samt för statistiska 
ändamål. Då är det möjligt att nationellt be
döma behovet av att sammanställa uppgifter 
om de privata arbetsförmedlingsbyråernas 
verksamhet. 

Enligt artikel 14 skall bestämmelserna i 
konventionen tillämpas genom nationell lag
stiftning eller med andra metoder som stäm
mer överens med nationell praxis, såsom 
kollektivavtal. Tillsynen över genomförandet 
ankommer på den myndighet som svarar för 
tillsynen över arbetarskyddet eller någon 
annan behörig myndighet. Med tanke på 
överträdelser av konventionen bör det finnas 
tillräckliga rättsmedel som kan tillämpas 
effektivt och som vid behov inbegriper även 
straffpåföljder. 

I artikel 15 bestäms att konventionen lik
väl inte inverkar på bestämmelser i andra 
internationella konventioner som gäller ar
betslivet, om bestämmelserna är fördelakti
gare för de arbetstagare som rekryteras, för
medlas eller anställs av privata arbetsför
medlingsbyråer. 

Rekommendationen innehåller närmare 
bestämmelser om skydd av arbetstagare samt 
om samarbetet mellan den offentliga arbets
förmedlingen och privata arbetsförmedlings
byråer. 

2.2. Konventionens rörhållande till 
lagstiftningen i Finland 

Bestämmelser om arbetsförmedling ingår i 
lagen om arbetskraftsservice (1005/1993), 
lagen om tillsynen över arbetarskyddet och 
om sökande av ändring i arbetarskyddsären
den (131/1973), nedan lagen om tillsynen 
över arbetarskyddet, samt strafflagen 
(39/1889). 

Bestämmelserna i konventionen är tämli
gen flexibla och kan därför tillämpas på na
tionell praxis av mycket varierande art. I 
artikel l i konventionen anges den service 
som omfattas av konventionen. Med privat 
arbetsförmedlingsbyrå avses enligt artikeln 
en av offentliga myndigheter oberoende fy
sisk eller juridisk person som tillhandahåller 
en eller flera former av arbetskraftsservice 
som nämns i artikeln. I artikeln nämns servi
ce i fråga om arbetsförmedling och uthyr
ningsarbete samt annan arbetskraftsservice 
för arbetssökande. Enligt artikel 2 punkt 3 är 
ett syfte med konventionen att tillåta i arti
kel l angivna privata arbetsförmedlingsbyrå
ers verksamhet och samtidigt skydda de ar
betstagare som anlitar deras tjänster. I fråga 
om den service som anges i artikeln tilläm
pas lagen om arbetskraftsservice bara på ar
betsförmedling. Sålunda bör tillämp
ningsområdet för lagen om arbetskraftsservi
ce och för de förordningar som givits med 
stöd av den utvidgas på det sätt som kon
ventionen förutsätter. 

Artikel 3 gäller reglering av privata arbets
förmedlingsbyråers verksamhetsbetingelser. 
Enligt artikeln bestäms privata arbetsförmed
lingsbyråers rättsliga ställning enligt na
tionell lag. I punkt 2 förutsätts att villkoren 
för privata arbetsförmedlingsbyråers verk
samhet fastställs i enlighet med ett licens 
eller certifieringssytem, förutom i de fall då 
de regleras eller beslutas på annat sätt ge
nom tillämplig nationell lag eller praxis. I 
21 a § l mom. lagen om tillsynen över arbe
tarskyddet bestäms om anmälningsskyldighet 
för en arbetsgivare som bedriver uthyrning 
av arbetskraft. Att grundanmälan om uthyrd 
arbetskraft gjorts enligt handelsregisterlagen 



RP 268/1998 rd 9 

(12111979) skall skriftligen meddelas arbe
tarskyddsmyndigheten. Den nämnda 21 a § 
l mom. lagen om tillsynen över arbetarskyd
det gäller för närvarande inte arbetsförmed
lingsservice eller annan arbetskraftsservice 
för arbetssökande. Det krav på reglering 
som ingår i konventionen förutsätter därför 
att anmälningsskyldigheten ändras så att den 
gäller även privata arbetsförmedlingsbyråer. 

Enligt artikel 4 skall åtgärder vidtas för att 
säkerställa att rätten till föreningsfrihet eller 
rätten till kollektiva förhandlingar inte 
kränks för arbetstagare som rekryteras av 
privata arbetsförmedlingsbyråer. I l O a § 
regeringsformen tillförsäkras alla förenings
frihet. Dessutom tryggas uttryckligen den 
fackliga föreningsfriheten och friheten att 
organisera sig för att bevaka andra intressen. 
Närmare bestämmelser om mötesfrihet och 
föreningsfrihet ges genom lag. I 52 § lagen 
om arbetsavtal (320/1970) bestäms om 
skydd för föreningsfrihet. I 47 kap. 5 § 
strafflagen bestäms även om straff för 
kränkning av arbetstagares föreningsfrihet. 

Artikel 5 gäller förbud mot diskriminering. 
Enligt artikeln skall medlemsstatema garan
tera lika behandling av arbetstagarna och 
säkerställa att de privata arbetsförmedlings
byråerna inte diskriminerar arbetstagarna på 
~rund av ras, hudfärg, kön, religion, politisk 
askådning, nationell härkomst, social ställ
ning eller någon annan nationellt reglerad 
omständighet, såsom ålder eller funktions
hinder. Den lagstiftning i Finland som gäller 
j~mlikhet stämmer överens med artikeln. 
A ven 3 § i lagen om arbetskraftsservice för
utsätter att jämställdheten mellan kvinnor 
och män på arbetsmarknaden främjas. Det 
förbud mot diskriminering som ingår i 17 § 
lagen om arbetsavtal gäller både medan ar
betsförhållandet varar och då arbete söks. I 
strafflagen bestäms i 11 kap. 9 § om diskri
minering och i 47 kap. 3 § särskilt om dis
kriminering i arbetslivet. Det är fråga om 
straffbar diskriminering i arbetslivet, om en 
arbetsgivare eller en företrädare för denne 
vid annonsering av en arbetsplats, vid valet 
av arbetstagare eller under ett anställnings
förhållande utan vägande och godtagbart 
skäl försätter en arbetssökande eller arbets
tagare i ofördelaktig ställning på grund av 
någon omständighet som anges i bestämmel
sen. Artikeln förutsätter dock att till lagen 

380461B 

om arbetskraftsservice fogas en bestämmelse 
som uttryckligen förbjuder diskriminering av 
arbetstagare och arbetssökande vid privata 
arbetsförmedlings byråer. 

I artikel 6 bestäms om behandlingen av 
arbetstagares personuppgifter. Skyddet av 
personuppgifter regleras i personregisterla
gen (47111987), som är en allmän lag och 
kan tillämpas också i arbetslivet. Riksdagen 
har förelagts för godkännande en ny allmän 
lag som gäller skydd av personuppgifter, 
dvs. personuppgiftslagen, och en komplette
rande lag om integritetsskydd i arbetslivet. 
Syftet med den nya allmänna lagen är att i 
fråga om skyddet av personuppgifter förbätt
ra enskilda personers ställning och möjlig
heter till inflytande. Genom reformen fören
hetligas dessutom lagstiftningen med Euro
peiska gemenskapens regelverk, med inter
nationella avtal och rekommendationer samt 
med de krav som ställs av den reform av de 
grundläggande fri- och rättigheterna som 
genomfördes år 1995. Lagen om integritets
skydd i arbetslivet reglerar särskilt integri
tetsskyddet för arbetssökande och arbetsta
gare. A v sikten med lagen är att behandling
en av uppgifter skall ske så konfidentiellt 
som möjligt och att bara sådana yppgifter 
samlas in som behövs för arbetet. A ven i 6 
kap. lagen om arbetskraftsservice bestäms 
om datasekretess. På det sätt som artikeln 
förutsätter tillämpas bestämmelserna om be
handling av personuppgifter på alla anställ
ningsförhållanden. Enligt 3 § i den före
slagna lagen om integritetsskydd i arbetslivet 
får arbetsgivaren behandla bara sådana per
sonuppgifter som behövs för arbetstagarens 
arbetsförhållande. Bestämmelsen uppfyller 
kravet i artikel 6 punkt b) i konventionen. I 
lagförslaget avses med arbetstagare även 
arbetssökande och med arbetsförhållande 
även annat anställningsförhållande. Gällande 
lagstifning och de nämnda lagförslagen upp
fyller kraven i konventionen. 

Enligt artikel 7 får privata arbetsförmed
lingsbyråer inte ta ut avgifter. I 16 § lagen 
om arbetskraftsservice ingår ett uttryckligt 
avgiftsförbud för arbetskraftsservice så, att 
avgift inte får uppbäras hos enskilda kunder 
för sådan arbetsförmedlingsservice som har 
direkt sysselsättande verkan. Straffet för ar
betsförmedling som enligt 16 § är förbjuden 
anges i 47 kap. 6 § strafflagen. Arbetar-
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skyddmyndigheterna utöver tillsynen över 
att förbjudet mot att ta avgift iakttas i enlig
het med bestämmelserna i lagen om tillsy
nen över arbetarskyddet. Bestämmelserna 
uppfyller kraven i konventionen. 

I artikel 8 bestäms om skydd för arbets
tagare som flyttar till en annan medlemsstat. 
För att missbruk som riktar sig mot arbets
tagare skall kunna förhindras skall medlems
statema ha sådan lagstiftning som möjliggör 
straffpåföljder vid behov. straffen skall in
begripa möjligheten att förbjuda sådana pri
vata arbetsförmedlingsbyråer där svikligt 
förfarande och missbruk förekommer. Med 
stöd av 15 § lagen om tillsynen över arbe
tarskyddet kan arbetarskyddsmyndigheterna 
vid behov förbjuda en privat arbetsförmed
lingsbyrås verksamhet. Enligt 21 a § lagen 
om tillsynen över arbetarskyddet kan arbe
tarskyddsmyndigheten dessutom förbjuda ut
hyrning av arbetskraft till utlandet och an
nonsering om uthyrningen, om arbetsgivaren 
väsentligt bryter mot anställningsvillkoren i 
ett arbete som utförs utomlands. Lagstift
ningen i Finland stämmer överens med kon
ventionen. 

I artikel 9 förutsätts att medlemsstatema 
säkerställer att privata arbetsförmedlingsby
råer inte använder eller förmedlar barnarbe
te. För barn i arbete gäller lagen om unga 
arbetstagare (998/ 1993), som tillämpas på 
arbete som en person under 18 år utför i arbets-
eller tjänsteförhållande. Utanför lagens till

lämpningsområde faller endast skeppsarbete, 
för vilket dock gäller motsvarande bestäm
melser i sjömanslagen ( 423/ 1978), sjöarbets
tidslagen (296/1976) och lagen om skydd i 
arbete (299/ 1958). Dessutom innehåller för
ordningen om skydd för unga arbetstagare 
(508/1986) närmare begränsningar av de 
arbeten som får utföras av personer under 18 
år. Arbetsministeriet har utfärdat ett beslut 
om arbeten som är farliga för unga arbets
tagare (756/1996) och ett beslut om lätta 
arbeten lämpliga för unga (143111993). 
Barnarbete begränsas således synnerligen 
strängt i lagstiftningen i Finland, och regle
ringen gäller även uthymingsarbete. Det 
finns inte i lagstiftningen någon uttrycklig 
bestämmelse om förbud mot att erbjuda 
minderårig arbetskraft. Därför bör till lagen 
om arbetskraftsservice fogas en bestämmel
se, som förbjuder tillhandahållande av min
derårig arbetskraft i de privata arbetsförmed
lingsbyråernas serviceutbud. Efter denna lag-

ändring kommer lagstiftningen entydigt att 
uppfylla kravet i artikeln. 

Enligt artikel l O skall det för undersökning 
av klagomål över privata arbetsförmedlings
byråers verksamhet samt påstått missbruk 
och svikligt förfarande finnas lämpliga 
anordningar och förfaringssätt. Bestämmel
ser om övervakning av att bestämmelserna 
om arbetarskydd iakttas, till den del som 
tillsynen ankommer på arbetarskyddsmyn
dighetema, samt om sökande av ändring i 
arbetarskyddsmyndigheternas beslut ingår i 
Finland i lagen om tillsynen över arbetar
skyddet. Arbetarskyddsmyndigheterna har 
rätt att förrätta inspektioner som gäller arbe
tarskyddet på arbetsställen och andra för 
övervakningen nödvändiga objekt, såsom 
privata arbetsförmedlingsbyråer. I den nämn
da lagen finns särskilda bestämmelser om 
tillsynsförfarandet och tvångsmedel samt om 
sökande av ändring i beslut som meddelats 
av arbetarskyddsmyndighetema. I dessa av
seenden uppfyller lagstiftningen kraven i 
konventionen. 

I artikel 11 förutsätts att arbetstagare som 
anställts på det sätt som avses i artikel l 
punkt b) garanteras tillräckligt skydd i de 
frågor som är uppräknade i artikel 11. Be
stämmelserna i gällande arbetslagstiftnin~ är 
allmänna i fråga om tillämpningsomradet 
och gäller alla arbetsgivare och arbetstagare 
oberoende av om arbetsförhållandet har in
gåtts genom en arbetsförmedlingsbyrå eller 
annars eller om arbetstagaren står i arbets
förhållande till en arbetsgivare som hyr ut 
arbetskraft eller till den som låter utföra ar
betet. A ven den tillsyn som arbetarskydds
myndigheterna utövar gäller alla arbetstagare 
oberoende av de nämnda omständigheterna. 

Dessutom är avsikten med statsrådets be
slut om vissa arbetarskyddskrav i uthyr
ningsarbete (78211997) att uttryckligen sä
kerställa att arbetarskyddet för uthyrda ar
betstagare är på samma nivå som för övriga 
arbetstagare på en arbetsplats. Punkt e i arti
keln gäller lagstadgade sociala förmåner. 
Enligt bestämmelserna om utkomstskydd för 
arbetslösa förutsätts för erhållande av ut
komstskydd för arbetslösa i Finland, såsom i 
allmänhet även i andra länder, att sökanden 
är arbetssökande vid en offentlig arbetsför
medlingsbyrå. Med tanke på tillsynen kunde 
det vara ändamålsenligt att arbetsfördel
nin~en mellan de privata arbetsförmedlings
byraema och den offentliga arbetsförmed-
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lingen bibehålls i det närmaste oförändrad, 
dvs. att ett villkor för erhållande av utkomst
stöd för arbetslösa skall vara att personen är 
arbetssökande vid en offentlig arbetskrafts
byrå. Det råder ingen konflikt mellan lag
stiftningen i Finland och konventionen. 

Enligt artikel 12 förutsätts i de frågor som 
är uppräknade i artikeln en fastställd an
svarsfördelning mellan de privata arbetsför
medlingsbyråer som tillhandahåller i artikel 
l punkt l b) avsedda ~änster och uppdrags
givarna. Frågorna är sadana som arbetsgiva
ren skall sköta. Beträffande det arbetarskydd 
som nämns i punkt f bestäms även särskilt i 
3 § 2 mom. lagen om skydd i arbete 
(299/1958) om det ansvar som ankommer på 
uppdragsgivaren och på det företag som hyr 
ut arbetskraft. Enligt bestämmelsen skall vid 
tillämpningen av lagen om skydd i arbete 
som arbetsgivare betraktas även den som 
låter utföra arbete, när han under egen led
ning och övervakning använder arbetskraft 
som är anställd hos en annan arbetsgivare. I 
fråga om skyldigheterna för den arbetsgivare 
som överlåter arbetskraften gäller även då 
vad som i lagen om skydd i arbete bestäms 
om arbetsgivare. Bestämmelsen i 47 kap. 7 
§ strafflagen gäller ansvarsfördelningen. A v 
bestämmelsen följer att om en arbetsgivare 
eller dennes företrädare gör sig skyldig till 
ett förfarande som är belagt med straff enligt 
nämnda kapitel, skall till straff dömas den 
mot vars förpliktelser gärningen eller för
summelsen strider. Då beaktas personens 
ställning och uppgifter samt arten och om
fattningen av hans befogenheter samt också 
annars i vilken mån han bidragit till att det 
lagstridiga läget uppkommit och fortgått. 

Artikel 13 behandlar samarbetet mellan 
den offentliga arbetsförmedlingen och de 
privata arbetsförmedlingsbyråerna. Enligt 
artikeln skall varje medlemsstat utforma, 
upprätta och med jämna mellanrum se över 
villkoren för att främja detta samarbete. 
Myndigheterna är även förpliktade att 
sammanställa information om den privata 
arbetsförmedlingen. På grund av artikeln bör 
det i lagen om arbetskraftsservice särskilt 
bestämmas om samarbetet mellan arbetsför
valtningen och arbetsmarknadsorganisatio
nerna samt om de privata arbetsförmedlings
byråemas skyldighet att lämna uppgifter för 
att myndigheterna på det sätt som förutsätts 
i artikeln skall känna till de privata arbets
förmedlingsbyråernas uppbyggnad och verk-

samhet 
I artikel 14 bestäms om genomförandet av 

och tillsynen över konventionen. Enligt arti
keln skall bestämmelserna i konventionen 
tillämpas genom nationell lagstiftning eller 
med andra metoder som stämmer överens 
med nationell praxis. I artikeln bestäms vid
are att den för tillsynen över arbetarskyddet 
ansvariga eller annars behöriga myndigheten 
ansvarar för tillsynen över genomförandet av 
konventionen. Arbetarskyddsmyndigheterna 
övervakar i enlighet med 22 § lagen om ar
betskraftsservice att förbudet mot av~ifter 
för arbetsförmedlingsservice iakttas. Pa det 
sätt som konventionen förutsätter bör den 
nämnda bestämmelsen kompletteras så att 
arbetarskyddsmyndigheternas befogenheter 
utvidgas till att omfatta tillsyn över att de 
föreslagna diskriminineringsförbudet och 
förbudet att erbjuda minderårig arbetskraft 
samt skyldigheten att lämna uppgifter iakt
tas. Eftersom tillsynen enligt bestämmelsen 
skall ske med iakttagande av lagen om till
synen över arbetarskyddet, kan arbetar
skyddsmyndigheterna vid behov tillgripa i 
den nämnda lagen ingående tvångsmedel, i 
sista hand verksamhetsförbud. 

3. Konventionens förhållande till 
gemenskapslagstiftningen 

Inom Europeiska gemenskapen finns för 
närvarande ingen reglering inom området för 
konventionen och det pågår inte heller nå
gon beredning av sådana rättsakter. 

4. Ikraftträdande och uppsägning av 
konventionen 

Likalydande bestämmelser om ikraftträ
dande och uppsägning av konventionen gäl
ler för både konvention nr 179 och 181. 
Konventionen träder internationellt i kraft 
tolv månader efter den dag då ratifikationer 
från två medlemsstater har registrerats hos 
Internationella arbetsbyråns generaldirektör. 
Därefter träder konventionen i kraft för en 
ratificerande stat tolv månader efter den dag 
då Internationella arbetsbyråns generaldirek
tör har registrerat ratifikationen av konven
tionen. 

En medlemsstat som har ratificerat kon
ventionen kan sedan tio år förflutit från den 
dag då konventionen internationellt trädde i 
kraft säga upp konventionen genom att un-
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derrätta Internationella arbetsbyråns general
direktör om uppsägnin$en. Uppsägningen 
träder i kraft först ett ar efter den dag då 
den har registrerats. En medlemsstat som 
inte inom ett år efter utgången av nämnda 
tioårsperiod gör bruk av sin uppsägningsrätt 
kan säga upp konventionen efter varje pe
riod om tio ar. 

5. Riksdagsbehandlingen av 
konventioner och rekommendationer 
som godkänts av Internationella 
arbetskonferensen 

Enligt artikel 19 i Internationella arbets
organisationens stadga skall varje medlems
tat inom en viss tid efter den allmänna kon
ferensen föra konventioner och rekommen
dationer som godkänts av den allm~nna kon
ferensen till behörigt statsorgan för lagstift
nings- och andra åtgärder. Konventionen och 
rekommendationen skall därför föreläggas 
riksdagen. När lagstiftningsändringarna i 
regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lagar om ändring av lagen om 
arbetskraftsservice och 21 a och 25 § lagen 
om tillsynen över arbetarskyddet och om 

Helsingfors den 27 november 1998 

sökande av ändring i arbetarsskyddsärenden 
träder i kraft, kommer konventionerna nr 
179 och 181 inte att innehålla bestämmelser 
som strider mot gällande lagstiftning. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i 
enlighet med 33 § regeringsformen föreslås, 

att Riksdagen skall godkänna Interna
tionella arbetsorganisationens konvention 
nr 179 om rekrytering av och arbetsför
medling för sjömän, som godkänts vid 
Internationella arbetskonferensen i Gene
ve den 22 oktober 1996, och 

att Riksdagen skall godkänna Interna
tionella arbetsorganisationens konvention 
nr 181 om privata arbetsförmedlingsbyrå
er, som godkänts vid Internationella ar
betskonferensen i Geneve den 19 juni 
1997, samt 

att Internationella arbetsorganisationens 
rekommendation nr 188 om privata ar
betsförmedlingsbyråer, som godkänts vid 
Internationella arbetskonferensen i Gene
ve den 19 juni 1997, skall beaktas i det 
kommande lagstiftningsarbetet i den mån 
det är ändamålsenligt och möjligt. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Arbetsminister Liisa Jaakonsaari 
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(Översättning) 

KONVENTION 
(nr 179) 

om rekrytering av och arbetsförmedling för 
sjömän 

Internationella arbetsorganisationens all
männa konferens, 

som har sammankallats till Geneve av sty
relsen för Internationella arbetsbyrån och 
samlats där den 8 oktober 1996 till sitt åttio
fjärde möte, 

noterar bestämmelserna i 1926 års konven
tion om sjömäns anställningsavtal, 1948 års 
konvention om facklig föreningsfrihet och 
skydd för facklig organisationsrätt, 1948 års 
konvention och rekommendation om arbets
förmedlingens organisation, 1949 års kon
vention om tillämpningen av principerna i 
organisationsrätten och den kollektiva för
handlingsrätten, 1958 års rekommendation 
om sjömäns anställning på fartyg registrera
de i främmande land, 1958 års konvention 
om diskriminering (anställning, och yrkesu
tövning), 1970 års rekommendation om sys
selsättningsproblem yå grund av teknisk ut
veckling ombord pa fartyg, 1973 års kon
vention om minimiålder för tillträde till ar
bete, 1976 års konvention och rekommenda
tion om kontinuitet i sysselsättningen för 
sjömän, 197G års konvention om minimi
normer i handelsfartyg, 1987 års konvention 
om sjömäns hemresa (reviderad), 1996 års 
konvention om tillsyn av sjömäns arbets
och levnadsförhållanden, 

erinrar om att Förenta Nationernas havs
rättskonvention av år 1982 trätt i kraft den 
16 november 1994, 

har beslutat att anta vissa förslag om revi
dering av 1920 års konvention om arbetsför
medling för sjömän, en fråga som utgör den 
tredje punkten på mötets dagordning, 

har fastställt att dessa förslag skall ta for
men av en internationell konvention, och 

antar denna den tjugoandra dagen i okto
ber månad år nittonhundranittiosex följande 

CONVENTlON 
(Nro 179) 

concemant le recrutement 

(Bilaga) 

et le placement des gens de mer 

La Conference generale de !'Organisation 
internationale du Travail, 

Convoquee a Geneve par le Conseil d'ad
ministration du Bureau international du Tra
vail, et s'y etant reunie le 8 octobre 1996, en 
sa quatre-vingt-quatrieme session; 

Notant les dispositions de la convention 
sur le contrat d'engagement des marins, 
1926; de la convention sur la liberte syndi
eale et la protection du droit syndical, 1948; 
de la convention et de la recommandation 
sur le service de l'emploi, 1948; de la 
convention sur le droit d'organisation et de 
negociation collective, 1949; de la recom
mandation sur !'engagement des gens de mer 
(navires etrangers), 1958; de la convention 
concernant la discrimination ( emploi et pro
fession), 1958; de la recommandation sur 
l'emploi des gens de mer (evolution techni
que), 1970; de la convention sur l'age mini
mum, 1973; de la convention et de la re
commandation sur la continuite de l'emploi 
(gens de mer), 1976; de la convention sur la 
marine marchande (normes minima), 1976; 
de la convention sur le rapatdement des ma
rins (revisee), 1987, et de la convention sur 
l'inspection du travail (gens de mer), 1996; 

Rappelant l'entree en vigueur, le 16 no
vembre 1994, de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, 1982; 

Apres avoir decide d'adopter diverses pro
positions relatives a la revision de la 
convention sur le placement des marins, 
1920, question qui constitue le troisieme 
point a l'onlre du jour de la session; 

Apres avoir decide que ces propositions 
prendraient la forme d'une convention inter
nationale, 

adopte, ce vingt-deuxieme jour d'octobre 
mil neuf cent quatre-vingt-seize, la conven-
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konvention, som kan kallas 1996 års kon
vention om rekrytering av och arbetsförmed
ling för sjömän. 

Artikel l 
l. I denna konvention avses med 
a)"behörig myndighet" den minister, den 

utsedde tjänsteman, det regeringsorgan, eller 
annan offentlig myndighet, som är behörig 
att utfärda tvingande bestämmelser, beslut 
eller andra instruktioner om rekrytering av 
och arbetsförmedling för sjömän, 

b) "rekryterings- och arbetsförmedlings
kontor" varje person, bolag, institution, byrå 
eller annan organisation, inom den allmänna 
eller den privata sektorn, som ägnar sig åt 
att rekrytera sjömän på uppdra~ av arbetsgi
vare eller att förmedla arbete at sjömän hos 
arbetsgivare, 

c) "redare" fartygets ägare eller någon an
nan organisation eller person såsom en ma
nager, agent eller skeppslegatagare som har 
övertagit ansvaret för driften av fartyget från 
fartygsägaren och som vid det tillfället gick 
med på att överta alla de skyldigheter och 
allt det ansvar som sammanhänger därmed. 

d) "sjöman" varje person som uppfyller 
villkoren för att anställas eller sysselsät
tas/bli anställd eller anlitad/ i någon befatt
ning ombord på ett sjögående fartyg, dock 
inte statsfartyg som används för militära el
ler icke-kommersiella ändamål. 

2. I den utsträckning den anser det vara 
genomförbart får den behöriga myndigheten, 
efter samråd i respektive fall med de repre
sentativa organisationerna för fiskefartygsä
gare och fiskare eller med de representativa 
organisationerna för ägare av maritima mo
bila offshore-enheter och för sjömän som 
arbetar på sådana enheter, tillämpa konven
tionens bestämmelser på fiskare eller på sjö
män som arbetar på maritima mobila offsho
re-enheter. 

Artikel 2 
l. Ingenting i bestämmelserna i denna 

konvention skall anses: 
a) hindra en medlemsstat från att upprätt

hålla en avgiftsfri offentlig rekryterings- och 

tian ci-apres, qui sera denommee Conven
tian sur le recrutement et le placement des 
gens de mer, 1996. 

Article l 
l. Aux fins de la presente convention: 
a) l'expression «autorite competente» desi

gne le ministre, le fonctionnaire designe, le 
service gouvernemental ou toute autre auto
rite habilitee a edicter reglements, arretes ou 
autres instructions ayant force obligatoire en 
matiere de recrutement et de placement des 
gens de mer; 

b) l'expression «service de recrutement et 
de placement» designe toute personne, so
ciete, institution, agence ou autre organisa
tion du secteur public ou prive exen;ant des 
activites relatives au recrutement des gens 
de mer pour le compte d'employeurs ou au 
placement de gens de mer aupres d'em
ployeurs; 

c) le term e « arrnate ur» designe le proprie
taire du navire ou toute autre entite ou per
sanne, telle que l'armateur gerant, l'agent ou 
l'affreteur coque nue, a laquelle l'armateur a 
confie la responsabilite de l'exploitation du 
navire et qui, en assumant cette responsabi
lite, a accepte de s'acquitter de toutes les 
täches et obligations afferentes; 

d) I'expression «gens de mer» designe 
toute personne remplissant les conditions 
pour etre employee ou engagee, a quelque 
titre que ce soit, a bord de tout navire de 
mer autre qu'un navire d'Etat affecte a des 
fins roilitaires ou a des activites non com
merciales. 

2. Dans la mesure ou elle le juge realisa
ble, apres consultation des organisations re
presentatives, selon le cas, des arrnateurs a 
la peche et des pecheurs ou des proprietaires 
d'unites maritimes mobiles au large des cö
tes et des gens de mer employes sur ces uni
tes, I'autorite competente peut appliquer les 
dispositions de la convention aux pecheurs 
ou aux gens de mer employes sur les unites 
maritimes mobiles au large des cötes. 

Article 2 
l. Rien dans les dispositions de la presente 

Conventian n'est cense: 
a) affecter la possibilite pour tout Membre 

d'assurer un service public gratuit de recru-
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arbetsförmedlingsservice för SJoman inom 
ramen för en politik som syftar till att tillgo
dose sjömäns och redares behov, oavsett om 
denna service ingår som del i eller är sa
mordnad med en offentlig arbetsförmedling 
för alla arbetstagare och arbetsgivare; 

b) ålägga en medlemsstat skyldighet att 
införa ett system för drift av privata rekryte
rings- och arbetsförmedlingskontor. 

2. Om privata rekryterings- och arbetsför
medlingskontor har inrättas eller avses bli 
inrättade, skall de drivas inom medlemssta
tens territorium endast i överensstämmelse 
med ett licensierings- eller certifieringssys
tem eller någon annan form av reglering. 
Detta system skall införas, upprätthållas, 
modifieras eller ändras endast efter samråd 
med representativa organisationer för redare 
och sjöfolk. Opåkallad spridning av sådana 
privata rekryterings- och arbetsförmedlings
kontor skall inte uppmuntras. 

3. Ingenting i denna konvention skall in
verka på en medlemsstats rätt att tillämpa 
sina lagar och bestämmelser om rekrytering 
av och arbetsförmedling för sjömän på far
tyg som för dess flagg. 

Artikel 3 
Ingenting i denna konvention skall på nå

got vis inverka menligt på en sjömans för
måga att utöva sina grundläggande mänskli
ga rättigheter, inklusive fackliga rättigheter. 

Artikel 4 
l. En medlemsstat skall genom nationella 

lagar eller tillämpliga bestämmelser: 

a) säkerställa, att inga avgifter eller andra 
pålagor för rekrytering eller för att skaffa 
anställning åt sjömän kommer att bäras av 
sjömannen, vare sig direkt eller indirekt, helt 
eller delvis; vid tillämpningen av konventio
nen skall kostnaderna för det följande inte 
anses utgöra "avgifter eller andra pålagor för 
rekrytering": kostnader för i nationell författ
ning föreskriven läkarundersökning, behörig
hetsbevis, personlig färdhandling och na
tionell sjöfartsbok; 

b) fastställa om och på vilka villkor rekry-

tement et de placement pour les gens de mer 
dans le cadre d'une politique visant a repan
dre aux besoins des gens de mer et des ar
mateurs, que ce service fasse partie du ser
vice public de l'emploi ouvert a l'ensemble 
des travailieurs et des employeurs ou qu'il 
agisse en coordination avec ce demier; 

b) im poser a to ut Me m bre !'obligation d'e
tablir un systeme de services de recrutement 
et de placement prives. 

2. Lorsque des services de recrutement et 
de placement prives ont ete etablis ou doi
vent l'etre, ils ne pourrant exercer leur acti
vite sur le territoire d'un Membre qu'en ver
tu d'un systeme de licence, d'agrement ou 
d'une autre forme de reglementation. Un tel 
systeme devra etre etabli, maintenu, modifie 
ou change seulement apres consultation des 
organisations representatives des arrnateurs 
et des gens de mer. La proliferation exces
sive de ces services de recrutement et de 
placement prives ne devra pas etre encoura
gee. 

3. Rien dans les dispositions de la presente 
convention n'affecte, en ce qui conceme le 
recrutement et le placement des gens de 
mer, le droit d'un Membre d'appliquer sa 
legislatian aux navires qui hattent son pavil
lon. 

Article 3 
Rien dans les dispositions de cette conven

tian ne saurait porter atteinte de quelque 
maniere que ce soit a la faculte des gens de 
mer d'exercer les droits de l'homme fonda
mentaux, y campris les droits syndicaux. 

Article 4 
l. Tout Membre doit, par voie de legisla

tian nationale ou d'une reglementation appli
cable: 

a) s'assurer qu'aucuns honoraires ou autres 
frais destines au recrutement ou a l'emploi 
des gens de mer ne sant, directement ou in
directement, en totalite ou en partie, a la 
charge de ceux-ci; a cette fin, les couts affe
rents aux examens mecticaux nationaux obli
gatoires, a des certificats, a Ull document 
personnel de voyage et au livret profession
nel national ne seront pas consideres comme 
«honoraires ou autres frais destines au recru
tement»; 

b) decider si et dans quelles conditions les 
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terings- och arbetsförmedlingskontor får pla
cera eller rekrytera sjömän utomlands; 

c) ange, med tillbörlig hänsyn till den en
skildes rätt till integritet och behovet av att 
skydda att uppgifter hålls konfidentiella, på 
vilka villkor personliga uppgifter om sjömän 
får hanteras av rekryterings- och arbetsför
medlingskontor, inklusive hur sådana upp
gifter får inhämtas, lagras, kombineras och 
meddelas till en tredje part; 

d) fastställa under vilka omständigheter 
licensen, certifikatet eller en liknande aukto
risation för ett rekryterings- eller en liknan
de auktorisation för ett rekryterings- eller 
arbetsförmedlingskontor får upphävas eller 
återkallas, om brott mot relevanta lagar eller 
andra bestämmelser sker; och 

e) ange, i de fall där ett annat regelsystem 
än ett licensierings- eller certifieringssystem 
förekommer, bestämmelserna för rekryte
rings- och arbetsförmedlingskontors verk
samhet, liksom även vilka påföljder som 
skall gälla vid överträdelse av dessa bestäm
melser. 

2. En medlemsstat skall säkerställa, att den 
behöriga myndigheten 

a) nära övervakar alla rekryterings- och 
arbetsförmedlingskon tar; 

b) beviljar eller förnyar licensen, certifika
tet eller en liknande auktorisation endast 
efter att ha konstaterat att vederbörande rek
ryterings- och arbetsförmedlingskontor upp
fyller kraven i nationella lagar och bestäm
melser; 

c) fordrar att ledningen och personalen på 
rekryterings- och arbetsförmedlingskontor 
för sjömän skall bestå av vederbörligen ut
bildade personer, som har relevanta kunska
per om sjöfartsnäringen; 

d) förbjuder rekryterings- och arbetsförme
dlingskontor att använda medel, förfaranden 
eller förteckningar vilka är avsedda att hin
dra eller avhålla sjömän från att förvärva en 
anställning; 

e) fordrar att rekryterings- och arbetsför
medlingskontor vidtar åtgärder för att så 
långt det är möjligt säkerställa, att arbetsgi
varen har medel att skydda sjömän från att 
bli lämnade åt sitt öde i en främmande 

services de recrutement et de placement peu
vent placer ou recruter des gens de mer å 
l'etranger; 

c) specifier, en tenant dument compte du 
respect du å la vie privee et de la necessite 
de proteger la confidentialite, les conditions 
dans lesquelles les renseignements persan
nels sur les gens de mer peuvent etre traites 
par les services de recrutement et de place
ment, y compris aux fins de collecte, de 
conservation, de recoupements ou de com
munication å des tiers; 

d) fixer les conditions dans lesquelles la 
licence, l'agrement ou toute autre autorisa
tion peuvent etre suspendus ou retires en cas 
d'infraction å la legislatian pertinente; 

e) dans le cas d'un systeme de reglementa
tion autre qu'un systeme de licence ou d'a
grement, preciser les conditions dans les
quelles les services de recrutement et de pla
cement peuvent exercer leur activite, ainsi 
que les sanctions applicables en cas de vio
lation de ces conditions. 

2. Tout Membre doit faire en sorte que 
l'autorite competente: 

a) supervise etroitement tous les services 
de recrutement et de placement; 

b) n'accorde ou ne renouvelle la licence, I 
agrement ou toute autre autorisation qu'apres 
avoir verifie si les services de recrutement et 
de placement concernes remplissent les 
conditions prevues par la legislatian nationa
le; 

c) s'assure que la direction et le personnel 
des services de recrutement et de placement 
pour les gens de mer sont des personnes 
convenablement formees et ayant une 
connaissance adequate du secteur maritime; 

d) interdise aux services de recrutement et 
de placement d'avoir recours å des moyens, 
des proeMures ou des listes destines å em
pecher ou å dissuader les gens de mer d'ob
tenir un emploi; 

e) oblige les services de recrutement et de 
placement å prendre des dispositions pour 
s'assurer, dans la mesure ou cela est realisa
ble, que l'employeur a les moyens d'eviter 
que les gens de mer ne soient abandonnes 
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hamn; och 
f) säkerställer att ett skyddssystem upprät

tas, genom försäkring eller en därmed lik
värdig lämplig åtgärd, för att ersätta sjömän 
för penningförlust som de kan utsättas för 
till följd av att ett rekryterings- eller arbets
förmedlingskontor underlåter att uppfylla 
sina förpliktelser mot dem. 

Artikel 5 
l. Alla rekryterings- och arbetsförmed

lingskontor skall föra ett register över alla 
sjömän som rekryteras eller placeras genom 
dem. Registret skall vara tillgängligt för till
syn, utförd av den behöriga myndigheten. 

2. Alla rekryterings- och arbetsförmed
lingskontor skall säkerställa: 

a) att varje sjöman som rekryteras eller 
placeras av dem är kvalificerad och innehar 
de handlingar som är nödvändiga för arbetet 
ifråga; 

b) att arbetsavtal och anställningsvillkor 
står i överensstämmelse med tillämpliga la
gar, förordningar och kollektivavtal; 

c) att sjömän före eller under anställnings
förfarandet upplyses om sina rättigheter och 
skyldigheter enligt deras anställningskontrakt 
och enligt anställningsvillkoren; och 

d) att lämpliga arrangemang vidtas för att 
sjömännen skall gå igenom sina arbetsavtal 
och tjänstevillkoren före och efter det att 
dessa undertecknas och för att sjömännen 
skall erhålla ett exemplar av anställnings
kontraktet. 

3. Ingenting i punkt 2 ovan skall tolkas 
som en minskning; av skyldigheter och an
svar för redaren eller befälhavaren 

Artikel 6 
l. Den behöriga myndigheten skall säker

ställa, att passande anordningar och förfaran
den finns för att vid behov utreda klagomål 
angående rekryterings- och arbetsförmed
lingskontors verksamhet. Dessa anordningar 
och förfaranden kan, när det är lämpligt, 
inbegripa representanter för redare och sjö
folk. 

2. Alla rekryterings- och arbetsförmed
lingskontor skall undersöka och besvara var
je klagomål angående deras verksamhet samt 

380461B 

dans un port etranger; 
f) veille å ce qu'un systeme de protection, 

sous forme d'une assurance ou d'une mesure 
equivalente appropriee, soit etabli pour in
demniser les gens de mer ayant subi des 
pertes pecuniaires du fait que le service de 
recrutement et de placement n'a pas rempli 
ses obligations å leur egard. 

Artide 5 
l. Tous les services de recrutement et de 

placement doivent, aux fins d'inspection par 
l'autorite competente, tenir un registre de 
tous les gens de mer recrutes ou places par 
leur intermediaire. 

2. Tous les services de recrutement et de 
placement doivent s'assurer: 

a) que tous les gens de mer recrutes ou 
places par leur intermediaire possedent les 
qualifications requises et detiennent les do
cuments necessaires pour l'exercice des em
plois consideres; 

b) que les contrats de travail et les contrats 
d'engagement sont conformes å la legislatian 
et aux conventians collectives applicables; 

c) que, prealablement å !'engagement ou 
au cours du processus d'engagement, les 
gens de mer sont informes de leurs droits et 
obligations en vertu de leur contrat de tra
vail et de leur contrat d'engagement; 

d) que les dispositions necessaires sont 
prevues pour que les gens de mer puissent 
examiner leur contrat de travail et leur 
contrat d'engagement avant et apres leur si
gnature et pour qu'une copie du contrat de 
travail leur soit remise. 

3. Rien dans les dispositions du paragra
phe 2 ci-dessus n'est cense affecter les obli
gations et la responsabilite de l'armateur ou 
du capitaine. 

Artide 6 
l. L'autorite competente doit s'assurer que 

des mecanismes et proeMures appropries 
existent en vue, si necessaire, d'enqueter au 
sujet des plaintes relatives aux activites des 
services de recrutement et de placement, 
avec le concours, lorsqu'il y a lieu, des re
presentants des arrnateurs et des gens de 
mer. 

2. Toute plainte afferente aux activites 
d'un service de recrutement et de placement 
doit faire l'objet par ce dernier d'un examen 
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underrätta den behöriga myndigheten om 
varje ouppklarat klagomål. 

3. I de fall då klagomål angående arbets
eller levnadsförhållanden ombord på fartyg 
bringas till rekryterings- och arbetsförmed
lingskontorens kännedom, skall dessa vid
arebefordra sådana klagomål till vederböran
de myndighet. 

4. Ingenting i denna konvention skall hin
dra sjömannen från att framföra något kla
gomål direkt till vederbörande myndighet. 

Artikel 7 
Denna konvention reviderar 1920 års kon

vention om arbetsförmedling för sjömän. 

Artikel 8 
Formella ratifikationsdokument avseende 

denna konvention skall sändas till Internatio
nella arbetsbyråns generaldirektör för regi
strering. 

Artikel 9 
l. Denna konvention skall vara bindande 

endast för de medlemmar av Internationella 
arbetsorganisationen vilkas ratifikationer har 
registrerats hos generaldirektören. 

2. Den träder i kraft tolv månader efter 
den dag då ratifikationer från två medlems
stater har registrerats hos generaldirektören. 

3. Därefter träder konventionen i kraft för 
varje medlemsstat tolv månader efter den 
dag då dess ratifikation har registrerats. 

4. En medlemsstats ratifikation av denna 
konvention skall, från den dag den har trätt i 
kraft, medföra omedelbar uppsägning av 
1920 års konvention om arbetsförmedling 
för sjömän. 

Artikel 10 
l. En medlemsstat som har ratificerat den

na konvention kan säga upp den sedan tio år 
förflutit från den dag då konventionen först 
träder i kraft genom en skrivelse som sänds 
till Internationella arbetsbyråns generaldirek
tör för registrering. Sådan uppsägning skall 
inte träda i kraft förrän ett ar efter den dag 
då den har registrerats. 

et d'une reponse et, lorsqu'elle n'est pas reso
lue, etre portee å la connaissance de l'auto
rite competente. 

3. Si des plaintes concemant les conditions 
de travail ou de vie å bord des navires sont 
portees å l'attention des services de recrute
ment et deplacement, ces demiers transmet
tront lesdites plaintes å l'autorite dont elles 
relevent. 

4. Rien dans les dispositions de cette 
convention n'affecte la faculte pour les gens 
de mer de porter directement toute plainte å 
la connaissance de l'autorite dont elle releve. 

Artide 7 
La presente convention revise la conven

tion sur le placement des marins, 1920. 

Artide 8 
Les ratifications formelles de la presente 

convention seront communiquees au Direc
teur general du Bureau international du Tra
vail et par lui enregistrees. 

Artide 9 
l. La presente convention ne liera que les 

Membres de !'Organisation internationate du 
Travail dont la ratification aura ete enregis
tree par le Directeur general du Bureau in
ternational du Travail. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois 
apres que les ratifications de deux Membres 
auront ete enregistrees par le Directeur ge
neral. 

3. Par la suite, cette convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre douze mois 
apres la date ou sa ratification aura ete enre
gistree. 

4. La ratification par un Membre de la 
presente convention vaudra, å partir de la 
date de son entree en vigueur, acte de de
nonciation immediate de la convention sur le 
placement des marins, 1920. 

Artide 10 
l. Tout Membre ayant ratifie la presente 

convention peut la denoncer å }'expiration 
d'une periode de dix annees apres la date de 
la mise en vigueur initiale de la convention, 
par un acte communique au Directeur gene
ral du Bureau international du Travail et par 
lui enregistre. La denonciation ne prendra 
effet qu'une annee apres avoir ete enre-
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2. V ar je medlemsstat som har ratificerat 
denna konvention och som inte, inom det år 
som följer på utgången av den i föregående 
punkt nämnda tioårsperioden, gör bruk av 
sin uppsägningsrätt enligt denna artikel, 
kommer att vara bunden för en ytterligare 
period av tio år och kan därefter säga upp 
konventionen vid utgången av varje period 
om tio år på de villkor som föreskrivs i den
na artikel. 

Artikel 11 
l. Internationella arbetsbyråns generaldi

rektör skall underrätta samtliga medlemmar 
av Internationella arbetsorganisationen om 
registreringen av alla ratifikationer och upp
sägningar som generaldirektören har tagit 
emot från organisationens medlemmar. 

2. När generaldirektören underrättar orga
nisationens medlemmar om registreringen av 
den andra ratifikationen i ordmngen som han 
har tagit emot, skall han fästa medlemssta
ternas uppmärksamhet på den dag då kon
ventionen träder i kraft. 

Artikel 12 
Internationella arbetsbyråns generaldirektör 

skall, för registrering enligt artikel l 02 i 
Förenta nationernas stadga, lämna Förenta 
Nationernas generalsekreterare fullständiga 
upplysningar om samtliga ratifikationer och 
uppsägningar som har registrerats hos gene
raldirektören enligt bestämmelserna i före
gående artiklar. 

Artikel 13 
När Internationella arbetsbyråns styrelse 

finner det nödvändigt, skall den lämna In
ternationella arbetsorganisationens allmänna 
konferens en redogörelse för denna konven
tions tillämpning och undersöka om det 
finns anledning att föra upp frågan om revi
dering av konventionen, helt eller delvis, på 
konferensens dagordning. 

Artikel 14 
l. Om konferensen antar en ny konven

tion, varigenom denna konvention helt eller 

gistn~e. 
2. Tout Membre ayant ratifie la presente 

convention qui, dans le delai d'une annee 
apres }'expiration de la periode de dix anne
es mentionnee au paragraphe precedent, ne 
fera pas usage de la faculte de denonciation 
prevue par le present article sera lie pour 
une nouvelle periode de dix annees et, par la 
suite, pourra denoncer la presente conven
tian a }'expiration de chaque periode de dix 
annees dans les conditions prevues au pre
sent article. 

Artide 11 
l. Le Directeur general du Bureau interna

tional du Travail notifiera a tous les Mern
bres de }'Organisation internatianale du Tra
vail l'enregistrement de toutes les ratifica
tions et de tous actes de denonciation qui lui 
seront communiques par les Membres de 
}'Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de }'Organi
sation l'enregistrement de la deuxieme ratifi
cation qui lui aura ete communiquee, le Di
recteur general appellera l'attention des 
Membres de l'Organisation sur la date a la
quelle la presente convention entrera en vi
gueur. 

Article 12 
Le Directeur general du Bureau internatio

nal du Travail communiquera au Secretaire 
general des Nations Unies, aux fins d'enre
gistrement, conformement a l'article 102 de 
la Charte des Nations Unies, des renseigne
ments complets au sujet de toutes ratifica
tions et de tous actes de denonciation qu'il 
aura enregistres conformement aux articles 
precedents. 

Article 13 
Chaque fois qu'il le jugera necessaire, le 

Conseil d'administration du Bureau interna
tional du Travail presentera a la Conference 
generale un rapport sur l'application de la 
presente convention et examinera s'il y a 
Iieu d'inscrire a l'ordre du jour de la Confe
rence la question de sa revision totale ou 
partielle. 

Artide 14 
l. Au cas ou la Conference adopterait une 

nouvelle convention portant revision totale 
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delvis revideras, och den nya konventionen 
inte föreskriver annat, skall 

a) en medlemsstats ratifikation av den nya 
reviderade konventionen anses i sig innebära 
omedelbar uppsägning av denna konven
tion,utan hinder av bestämmelserna i artikel 
l O ovan, om och när den nya konventionen 
har trätt i kraft; 

b) från den dag då den nya konventionen 
träder i kraft, denna konvention upphöra att 
vara öppen för ratifikation av medlemssta
terna. 

2. Denna konvention skall likväl förbli 
gällande till form och innehåll för de med
lemsstater som har ratificerat den men inte 
den nya reviderade konventionen. 

Artikel 15 
De engelska och franska versionerna av 

denna konventionstext har lika giltighet. 

ou partielle de la presente convention, et å 
moins que la nouvelle convention ne dispose 
autrement: 

a) la ratification par un Membre de la nou
velle convention portant revision entrainerait 
de plein droit, nonobstant l'artide 10 d-des
sus, denonciation immediate de la presente 
convention, sous reserve que la nouvelle 
convention portant revision soit entree en 
vigueur; 

b) å partir de la date de l'entree en vigueur 
de la nouvelle convention portant revision, 
la presente convention cesserait d'etre ou
verte å la ratification des Membres. 

2. La presente convention demeurerait en 
tout cas en vigueur dans sa forme et teneur 
pour les Membres qui l'auraient ratifiee et 
qui ne ratifieraient pas la convention portant 
revision. 

Artide 15 
Les versions fran~aise et anglaise du texte 

de la presente convention font egalement 
f o i. 
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(Översättning) 

KONVENTION 
(nr 181) 

om privata arbetsförmedlingsbyråer 

Internationella arbetsorganisationens all
männa konferens, 

som har sammankallats till Geneve av sty
relsen för Internationella arbetsbyrån och 
samlats där den 3 juni 1997 till sitt åttiofem
te möte, 

noterar bestämmelserna i 1949 års konven
tion om avgiftskrävande arbetsförmedlings
byråer (reviderad), 

är medveten om betydelsen av flexibilitet 
för en fungerande arbetsmarknad, 

erinrar om Internationella arbetskonferen
sens ståndpunkt under sitt åttioförsta möte 
1994, enligt vilken Internationella arbetsor
~anisationen bör fortsätta att revidera 1949 
ars konvention om avgiftskrävande arbets
förmedlingsbyråer (reviderad), 

beaktar att privata arbetsförmedlingsbyråer 
verkar i en miljö som skiljer sig betydligt 
från de förhållanden som var rådande då 
ovan nämnda konvention antogs, 

erkänner den roll som privata arbetsför
medlingsbyråer kan spela på en välfungeran
de arbetsmarknad, 

erinrar om behovet av att skydda arbetsta
gama mot missbruk, 

erkänner behovet av att säkerställa rätten 
till föreningsfrihet och att främja kollektiva 
förhandlingar och en social dialog som vä
sentliga delfaktorer i ett välfun&erande sys
tem för reglering av arbetslivsfra~or, 

noterar bestämmelserna i 1948 ars konven
tion om arbetsförmedlingens organisation, 

erinrar om bestämmelserna i 1930 års kon
vention angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete, 1948 års konvention om facklig fö
reningsfrihet och skydd för facklig organisa
tionsrätt, 1949 års konvention angående or
ganisationsrätten och den kollektiva förhand-

CONVENTlON 
(Nr 181) 

Bilaga 

concemant les Agences d'Emploi Privees 

La Conference generale de !'Organisation 
internationate du Travail, 

Convoquee å Geneve par le Conseil d'ad
ministration du Bureau international du Tra
vail, et s'y e tant reunie le 3 juin 1997, en sa 
quatre-vingt-cinquieme session; 

Notant les dispositions de la convention 
sur les bureaux de placement payants (revi
see),1949; 

Consciente de l'importance de la flexibilite 
dans le fonctionnement des marches du tra
vail; 

Rappelant que la Conference internationate 
du Travail l ors de sa 81 e session, 1994, a 
estime que !'Organisation internatianale du 
Travail devait proceder å la revision de la 
convention sur les bureaux de placement 
payants (revisee ), 1949; 

Considerant le contexte tres different dans 
lequel les agences d'emploi privees operent, 
par rapport aux conditions qui prevalaient 
lors de l'adoption de la convention susmen
tionnee; 

Reconnaissant le röle que les agences 
d'emploi privees peuvent jouer dans le bon 
fonctionnement du marche du travail; 

Rappetant la necessite de proteger les tra
vailieurs contre les abus; 

Reconnaissant la necessite de garantir la 
liberte syndieale et de promouvoir la nego
ciatian collective et le dialogue social, en 
tant qu'elements indispensables des bonnes 
relations professionnelles; 

Notant les dispositions de la convention 
sur le service de l'emploi, 1948; 

Rappelant les dispositions de la convention 
sur le travail force, 1930, de la convention 
sur la liberte syndieale et la protection du 
droit syndical, 1948, de la convention sur le 
droit d'organisation et de negociation collec
tive, 1949, de la convention concernant la 
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lingsrätten, 1958 års konvention om diskri
minering i fråga om anställning och yrkesu
tövning, 1964 års konvention angående sys
selsättningspolitik, 1973 års konvention om 
minimiålder för tillträde till arbete, 1988 års 
konvention om främjande av sysselsättning 
och skydd mot arbetslöshet samt bestämmel
serna om arbetsförmedling i konventionen 
angående migrerande arbetare (reviderad 
1949) och 1975 års konvention om migre
rande arbetstagare (tilläggsbestämmelser), 
samt 

har beslutat att anta vissa förslag om revi
dering av 1949 års konvention om avgifts
krävande arbetsförmedlingsbyråer (revide
rad), en fråga som utgör den fjärde punkten 
på mötets dagordning, och 

har fastställt att dessa förslag skall ta for
men av en internationell konvention, 

antar denna den nittonde dagen i juni må
nad år nittonhundranittiosju följande kon
sention, som kan kallas 1997 års konvention 
om privata arbetsförmedlingsbyråer. 

Artikel l 
l. I denna konvention avses med "privat 

arbetsförmedlingsbyrå" vilken som helst av 
offentliga myndigheter oberoende fysisk el
ler juridisk person som tillhandahåller en 
eller flera av följande former av arbetskrafts
service: 

a) samordning av arbetserbjudanden och 
arbetsansökningar utan att den privata ar
betsförmedlingsbyrån är part i det arbetsför
hållande som eventuellt uppstår, 

b) tjänster som inbegriper anställande av 
arbetstagare i syfte att göra dem tillgängliga 
för en tredje part, som kan vara en fysisk 
eller juridisk person (nedan "uppdragsgiva
re") och som anvisar dem uppgifter och 
övervakar utförandet av uppgifterna, 

c) andra tjänster som har samband med 
sökandet av arbete och som den behöriga 
myndigheten definierar efter samråd med de 
mest representativa arbetsgivar- och arbets
tagarorganisationerna, exempelvis produk
tion av information, och som inte direkt an
sluter sig till samordningen av arbetserbju
danden och arbetsansökningar. 

2. I denna konvention inbegriper begreppet 
"arbetstagare" även arbetssökande. 

discrimination (emploi et profession), 1958, 
de la convention sur la politique de l'em
ploi,l964, de la convention sur l'age mini
mum, 1973, de la convention sur la promo
tion de l'emploi et la protection contre le 
chömage,l988, ainsi que les dispositions 
relatives au recrutement et au placement de 
la convention sur les travailieurs migrants 
(revisee), 1949, et celles de la convention 
sur les travailieurs migrants (dispositions 
complementaires), 1975; 

Apres avoir decide d'adopter diverses pro
positions relatives a la revision de la con
vention sur les bureaux de placement 
payants (revisee), 1949, question qui consti
tue le quatrieme point å l'ordre du jour de la 
session; 

Apres avoir decide que ces propositions 
prendraient la forme d'une convention inter
nationale, 

adopte, ce dix-neuvieme jour de juin mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-sept, la conven
tion ci-apres, qui sera denommee Conventi
on sur les agences d'emploi privees,l997: 

Article l 
l. Aux fins de la presente convention, 

rexpression «agence d'emploi privee» desi
gne toute personne physique ou morale, in
dependante des autorites publiques, qui four
nit un ou plusieurs des services suivants se 
rapportant au rnareM du travail: 

a) des services visant å rapprocher offres 
et demandes d'emploi, sans que l'agence 
d'emploi privee ne devienne partie aux rela
tions de travail susceptibles d'en decouler; 

b) des services consistant a employer des 
travailieurs dans le but de les mettre å la 
disposition d'une tierce personne physique 
ou morale (ci-apres designee comme l'entre
prise utilisatrice»), qui fixe leurs taches et en 
supervise l'execution; 

c) d'autres services ayant trait å la recher
che d'emplois, qui seront determines par 
l'autorite competente apres consultation des 
organisations d'employeurs et de travailieurs 
les plus representatives, tels que la fournitu
re d'informations, sans pour autant viser å 
rapprocher une offre et une demande speci
fiques. 

2. Aux fins de la presente convention, !'ex
pression «travailleurs» comprend les deman-
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3. I denna konvention avses med begrep
pet "behandling av arbetstagarnas person
uppgifter" insamling, registrering, samman
ställning, utlämnande eller annan använd
ning av uppgifter om en identifierad eller 
identifierbar arbetstagare. 

Artikel 2 
l. Denna konvention tillämpas på alla pri

vata arbetsförmedlingsbyråer. 
2. Denna konvention tillämpas på alla ka

tegorier av arbetstagare och alla branscher. 
Den tillämpas inte på rekrytering och arbets
förmedling av sjömän. 

3. Ett syfte med denna konvention är att 
inom ramen för konventionens bestämmelser 
tillåta privata arbetsförmedlingsbyråers verk
samhet och skydda de arbetstagare som an
litar deras tjänster. 

4. En medlemsstat kan efter samråd med 
de mest representativa arbetsgivar- och ar
betstagarorganisationerna 

a) under vissa omständigheter i fråga om 
vissa kategorier av arbetstagare eller bran
scher förbjuda privata arbetsförmedingsby
råer att tillhandahålla en eller flera former 
av de tjänster som avses i artikel l punkt l, 

b) under vissa omständigheter utesluta ar
betstagarna inom någon bransch eller en del 
av dem från konventionens verksamhetsom
råde eller från vissa av dess bestämmelser, 
förutsatt att arbetstagarna i fråga garanteras 
tillräckligt skydd på annat sätt. 

5. En medlemsstat som ratificerar denna 
konvention skall i sin redogörelse som fö
rutsätts i artikel 22 i Internationella arbets
organisationens stadga nämna varje sådant 
ovan i punkt 4 avsett förbud eller uteslut
ning som den använt samt orsaken därtill. 

Artikel 3 
l. Privata arbetskraftsbyråers rättsliga ställ

ning skall fastställas enligt nationell lag och 
praxis samt efter samråd med de mest rep-

deurs d'emploi. 
3. Aux fins de la presente convention, }'ex

pression «traitement des donnees persannel
les concernant les travailleurs» designe la 
collecte, le stockage, la combinaison et la 
communication des donnees persannelies ou 
tout autre usage qui pourrait etre fait de 
toute information concernant un travailleur 
identifie ou identifiable. 

Artide 2 
l. La presente convention s'applique a tou

tes les agences d'emploi privees. 
2. La presente convention s'applique a tou

tes les categories de travailieurs et a toutes 
les branches d'activite economique. Elle ne 
s'applique pas au recrutement et au place
ment des gens de mer. 

3. La presente convention a, au nombre de 
ses objectifs, celui de permettre aux agences 
d'emploi privees d'operer et celui de prote
ger, dans le cadre de ses dispositions, les 
travailieurs ayant recours a leurs services. 

4. Apres avoir consulte les organisations 
les plus representatives d'employeurs et de 
travailieurs interessees, un Membre peut: 

a) interdire, dans des circonstances parti
culieres, aux agences d'emploi privees d'ope
rer a l'egard de certaines categories de tra
vailieurs ou dans certaines branches d'acti
vite economique pour fournir un ou plu
sieurs des services vises a l'artide l, para
graphe l; 

b) exdure, dans des circonstances particu
lieres, les travailieurs de certaines branches 
d'activite economique, ou de parties de cel
les-ci, du champ d'application de la conven
tion, ou de certaines de ses dispositions, 
pour autant que les travailieurs interesses 
jouissent a Ull autre titre d'une protection 
adequate. 

5. Tout Membre qui ratifie la convention 
doit indiquer dans ses rapports, en vertu de 
l'artide 22 de la Constitution de }'Organisa
tion internatianale du Travail, les interdic
tions ou exdusions eventuelles dont il se 
prevaut en vertu du paragraphe 4 ci-dessus 
et en donner les raisons. 

Artide 3 
l. Le statut juridique des agences d'emploi 

privees sera determine conformement a la 
legislatian et la pratique nationales et apres 
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resentativa arbetsgivar- och arbetstagarorga
nisationerna. 

2. En medlemsstat skall fastställa villkoren 
för privata arbetsförmedlingsbyråers verk
samhet i enlighet med ett licens- eller certi
fieringssystem, förutom i de fall då de reg
leras eller beslutas på annat sätt genom till
ämplig nationell lag och praxis. 

o Artikel 4 
Atgärder skall vidtas för att säkerställa att 

de arbetstagare som rekryteras genom priva
ta arbetsförmedlingsbyråer som tillhandahål
ler de tjänster som avses i artikel l inte för
vägras rätten till föreningsfrihet och rätten 
till kollektiva förhandlingar. 

Artikel 5 
l. För att främja lika möjligheter och lika 

behandling i fråga om tillgang till arbetstill
fällen och till vissa yrken, skall varje med
lemsstat säkerställa att de privata arbetsför
medlingsbyråerna behandlar arbetstagarna 
utan diskriminering på grund av ras, hud
färg, kön, religion, politisk åskådning, na
tionell härkomst, social ställning eller någon 
annan sådan omständighet som avses i na
tionell lag eller praxis, såsom ålder eller 
funktionshinder. 

2. Punkt l i artikeln får inte verkställas på 
ett sådant sätt att den hindrar privata arbets
förmedlingsbyråer från att tillhandahålla så
dana former av specialtjänster eller målpro
gram som är avsedda att underlätta arbets
sökandet för de arbetstagare vilkas situation 
är den värsta. 

Artikel 6 
Behandlingen av arbetstagamas personupp

gifter vid privata arbetsförmedlingsbyråer 
skall 

a) ske så att den datasekretess och den re
spekt för arbetstagamas privatliv säkerställs i 
enlighet med nationell lag och praxis, 

b) begränsa sig till ärenden som gäller ar
betstagarnas yrkessunskap och yrkeserfaren
het samt andra uppgifter av direkt betydelse 
för saken. 

Artikel 7 
l. Privata arbetsförmedlingsbyråer får inte 

consultation des organisations d'employeurs 
et de travailieurs les plus representatives. 

2. Tout Membre doit, par le moyen d'un 
systeme d'attribution de licence ou d'agre
ment, determiner les conditions d'exercice 
par les agences d'emploi privees de leurs ac
tivites, sauf lorsque lesdites conditions sont 
reglees, d'une autre maniere, par la legisla
tian et la pratique nationales. 

Article 4 
Des mesures doivent etre prises afin de 

veiller a ce que les travailieurs recrutes par 
les agences d'emploi privees foumissant les 
services mentionnes a l'artide l ne soient 
pas prives de leur droit a la liberte syndieale 
et a la negociation collective. 

Article 5 
l. Afin de promouvoir l'egalite de chances 

et de traitement en matiere d'acces a l'emploi 
et aux differentes professions, tout Membre 
doit veiller a ce que les agences d'emploi 
privees ne fassent pas subir aux travailleurs 
de discrimination fondee sur la race, la cou
leur, le sexe, la religion, l'opinion politique, 
l'ascendance nationale, l'origine sociale, ou 
toute autre forme de discrimination visee par 
la legislatian et la pratique nationales, telle 
que l'äge ou le handicap. 

2. Rien dans la mise en reuvre du paragra
phe l ci-dessus n'est cense empecher les 
agences d'emploi privees de foumir des ser
vices specifiques ou de realiser des program
mes spedalement con~us pour aider les tra
vailieurs les plus defavorises dans leurs acti
vites de recherche d'emploi. 

Article 6 
Le traitement des donnees persannelies 

concemant les travailieurs par les agences 
d'emploi privees doit: 

a) etre effectue dans des conditions qui 
protegent lesdites donnees et respectent la 
vie privee des travailleurs, conformement a 
la legislatian et a la pratique nationales; 

b) e tre limite aux questions portant sur les 
qualifications et l'experience professionnelle 
des travailieurs concemes et a toute autre 
information directement pertinente. 

Article 7 
l. Les agences d'emploi privees ne doivent 
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direkt eller indirekt, delvis eller helt, ta ut 
avgifter eller kostnader hos arbetstagarna. 

2. Om arbetstagarnas fördel så kräver, kan 
den behöriga myndigheten efter samråd med 
de mest representativa arbetsgivar- och ar
betstagarorganisationerna godkänna undantag 
från bestämmelserna i punkt l ovan om vis
sa kategorier av arbetstagare samt särskilda 
slag av tjänster som privata arbetsförmed
lingsbyråer tillhandahåller. 

3. En medlemsstat som har godkänt un
dantag enligt punkt 2 ovan skall i sina redo
görelser som avses i artikel 22 i Internatio
nella arbetsorganisationens stadga anmäla 
sådana undantag och ange orsaken därtill. 

Artikel 8 
l. Varje medlemsstat skall efter samråd 

med de mest representativa arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna vidta alla behöv
liga och ändamålsenliga åtgärder inom sin 
egen jurisdiktion och, när det är lämpligt i 
samarbete med andra medlemsstater för att 
migrerande arbetstagare som rekryteras eller 
förmedlas inom dess territorium av privata 
arbetsförmedlingsbyråer erbjuds tillräckligt 
skydd samt för att missbru~ som riktar sig 
mot dem skall förhindras. Atgärdema skall 
inbegripa lagstiftning som möjlig~ör straff
påföljder, inklusive förbud mot sadana pri
vata arbetsförmedlingsbyråer där svikligt 
förfarande och missbruk förekommer. 

2. När arbetstagare från en medlemsstat 
rekryteras eller förmedlas till arbete i en an
nan medlemsstat skall de berörda medlems
statema överväga att ingå biaterala avtal för 
att förhindra missbruk och svikligt förfaran
de i samband med rekrytering, förmedling 
och anställning. 

Artikel 9 
En medlemsstat skall vidta åtgärder för att 

säkerställa att privata arbetsförmedlingsbyrå
er inte använder eller förmedlar barnarbete. 

Artikel 10 
Den behöriga myndigheten skall säkerstäl-

380461B 

mettre a la charge des travailleurs, de ma
niere directe ou indirecte, en totalite ou en 
partie, ni honoraires ni autres frais. 

2. Dans l'interet des travailieurs concemes, 
I'autorite competente peut, apres consultation 
des organisations d'employeurs et de travail
leurs les plus representatives, autoriser des 
derogations aux dispositions du paragraphe l 
ci-dessus pour certaines categories de tra
vailieurs et pour des services specifiquement 
identifies, foumis par les agences d'emploi 
privees. 

3. Tout Membre qui aura autorise des de
rogations en vertu du paragraphe 2 ci-dessus 
devra, dans ses rapports au titre de l'artide 
22 de la Constitution de !'Organisation in
temationale du Travail, foumir des informa
tions sur ces derogations et en donner les 
raisons. 

Artide 8 
l. Tout Membre doit, apres consultation 

des organisations d'employeurs et de travail
leurs les plus representatives, prendre toutes 
les mesures necessaires et appropriees, dans 
les limites de sa juridiction et, le cas 
echeant, en collaboration avec d'autres 
Membres, pour faire en sorte qe les travail
leurs migrants recrutes ou places sur son 
territoire par des agences d'emploi privees 
beneficient d'une protection adequate, et 
pour empecher que des abus ne soient com
mis a leur encontre. Ces mesures doivent 
comprendre des lois ou reglements pre
voyant des sanctions, y compris l'interdiction 
des agences d'emploi privees qui se livrent a 
des abus et des pratiques frauduleuses. 

2. Lorsque des travailieurs sont recrutes 
dans un pays pour travailler dans un autre, 
les Membres interesses doivent envisager de 
condure des accords bilateraux pour preve
nir les abus et les pratiques frauduleuses en 
matiere de recrutement, de placement et 
d'emploi. 

Artide 9 
Tout Membre doit prendre des mesures 

pour s'assurer que le travail des enfants ne 
soit ni utilise ni foumi par des agences 
d'emploi privees. 

Artide 10 
L'autorite competente doit veiller a ce qu'il 
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la att det för undersökning av klagomål över 
privata arbetsförmedlingsbyråers verksamhet 
samt påstått missbruk och svikligt förfarande 
finns anordningar och förfaringssätt, som 
skall inbegripa de mest representativa arbets
givar- och arbetstagarorganisationerna när 
det är tillämpligt. 

Artikel 11 
En medlemsstat skall i enlighet med na

tionell lag och praxis vidta behövliga åtgär
der för att säkerställa arbetstagare som på 
det sätt som avses i artikel l punkt l b) an
ställs genom privata arbetsförmedlingsbyråer 
tillräckligt skydd i följande frågor: 

a) föreningsfrihet, 
b) kollektiva förhandlingar, 
c) minimilöner, 
d) arbetstid och andra arbetsvillkor, 

e) lagstadgade sociala förmåner, 
f) tillgång till utbildning, 
g) företagshälsovård och arbetarskydd, 
h) ersättning vid yrkesskada eller yrkes

sjukdom, 
i) ersättning vid insolvens och skydd för 

arbetstagamas krav, 
j) skydd vid moderskap och föräldraskap 

samt anslutande förmåner. 

Artikel 12 
En medlemsstat skall i enlighet med na

tionell lag och praxis fastställa ansvarsför
delningen mellan privata arbetsförmedlings
byråer som tillhandahåller i artikel l punkt l 
b) avsedda tjänster och uppdragsgivare i fö
ljande frågor: 

a) kollektiva förhandlingar, 
b) minimilöner, 
c) arbetstid och andra arbetsvillkor, 

d) lagstadgade sociala förmåner, 
e) tillgång till utbildning, 
f) skydd i samband med företagshälsovård 

och arbetarskydd, 
g) ersättning vid yrkesskada eller yrkes

sjukdom, 
h) ersättning vid insolvens och skydd för 

arbetstagamas krav, 
i) skydd vid moderskap och föräldraskap 

samt anslutande förmåner. 

existe des mecanismes et des proeMures 
appropries associant, le cas echeant, les or
ganisations d'employeurs et de travailieurs 
les plus representatives, aux fins d'instruire 
les plaintes et d'examiner les allegations d'a
bus et de pratiques frauduleuses, concemant 
les activites des agences d'emploi privees. 

Artide 11 
Tout Membre doit prendre les mesures ne

cessaires, conformement a la legislatian et la 
pratique nationales, pour garantir une pro
tection adequate aux travailieurs employes 
par les agences d'emploi privees, visees au 
paragraphe l b) de l'artide l en matiere de: 

a) liberte syndicale; 
b) negociation collective; 
c) salaires minima; 
d) horaires, duree du travail et autres 

conditions de travail; 
e) prestations legales de securite sociale; 
f) acces a la formation; 
g) securite et sante au travail; 
h) reparation en cas d'accident du travail 

ou de maladie professionnelle; 
i) indemnisation en cas d'insolvabilite et 

protection des creances des travailleurs; 
j) protection et prestations de matemite, 

protection et prestations parentales. 

Artide 12 
Tout Membre doit determiner et repartir, 

conformement a la legislatian et la pratique 
nationales, les responsabilites respectives des 
agences d'emploi privees foumissant les ser
vices vises au paragraphe l b) de l'artide l 
et des entreprises utilisatrices en matiere de: 

a) negociation collective; 
b) salaires minima; 
c) horaires, duree du travail et autres 

conditions de travail; 
d) prestations legales de securite sociale; 
e) acces a la formation; 
f) protection dans le domaine de la secu

rite et de la sante au travail; 
g) reparation en cas d'accident du travail 

ou de maladie professionnelle; 
h) indemnisation en cas d'insolvabilite et 

protection des creances des travailleurs; 
i) protection et prestations de matemite, 

protection et prestations parentales. 
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Artikel 13 
l. En medlemsstat skall i enlighet med sin 

nationella lag och praxis efter samråd med 
de mest representativa arbetsgivar- och ar
betstagarorganisationerna utforma, upprätta 
och med jämna mellanrum se över villkoren 
för att främja samarbetet mellan den offent
liga arbetsförmedlingen och privata arbets
förmedlingsbyråer. 

2. De villkor som avses i punkt l ovan 
skall basera sig på den principen att de of
fentliga myndigheterna har den slutliga be
slutanderätten för att: 

a) utforma arbetsmarknadspolitiken, 

b) använda och kontrollera de offentliga 
medel som reserverats för att genomföra den 
politiken. 

3. Privata arbetsförmedlingsbyråer skall 
med de intervaller som den behöriga myn
digheten bestämmer och med beaktande av 
uppgifternas konfidentiella natur tillställa 
myndigheten de uppgifter som den begär 

a) för att den behöriga myndigheten i en
lighet med nationella förhållanden och na
tionell praxis skall känna till de privata ar
betsförmedlingsbyråernas uppbyggnad och 
verksamhet, 

b) för statistiska ändamål. 
4. Den behöriga myndigheten skall sam

manställa och med jämna mellanrum göra 
dem allmänt tillgängliga. 

Artikel 14 
l. Bestämmelserna i denna konvention 

skall tillämpas genom nationell lagstiftning 
eller med andra metoder som stämmer över
ens med nationell praxis, såsom domstolsbe
slut, skiljedomar och kollektivavtal. 

2. Den för tillsynen över arbetarskyddet 
ansvariga eller annan behörig myndighet 
ansvarar för tillsynen över genomförandet av 
de föreskrifter som meddelas med stöd av 
denna konvention. 

3. Med tanke på överträdelser av denna 
konvention bör det finnas tillräckliga åtgär
der som kan tillämpas effektivt och som vid 
behov inbegriper även straffpåföljder. 

Artikel 15 
Denna konvention inverkar inte på bestäm-

Article 13 
l. Tout Membre doit, confermement å la 

legislatian et å la pratique nationales et 
apn!s consultation des organisations d'em
ployeurs et de travailieurs les plus represen
tatives, definir, etablir et revoir reguliere
ment les conditions propres å promouvoir la 
cooperation entre le service public de l'em
ploi et les agences d'emploi privees. 

2. Les conditions mentionnees au paragra
phe l ci-dessus doivent proceder du principe 
que les autorites publiques conservent la 
competence pour decider en dernier ressort 
de: 

a) la formulatian d'une politique du mar
che du travail; 

b) l'utilisation et du contröle de l'utilisation 
des fonds publies destines å la mise en 
reuvre de cette politique. 

3. Les agences d'emploi privees doivent, å 
des intervalles determines par les autorites 
competentes, foumir å celles-ci telles infor
mations qu'elles pourront demander, en te
nant dument compte de leur caractere confi
dentiel: 

a) afin de permettre aux autorites campe
tentes de connaitre la structure et les activi
tes des agences d'emploi privees, conforme
ment aux conditions et aux pratiques natio
nales; 

b) å des fins statistiques. 
4. L'autorite competente doit compiler et, å 

intervalles reguliers, mettre ces informations 
å la disposition du public. 

Article 14 
l. Les dispositions de la presente conven

tian doivent etre appliquees par voie de le
gislation ou par tous autres moyens confor
mes å la pratique nationale, tels que deci
sians de justice, sentences arbitrales ou 
conventians collectives. 

2. Le contröle de l'application des disposi
tions visant å donner effet å la presente 
convention sera assure par l'inspection du 
travail ou d'autres autorites publiques com
petentes. 

3. Des mesures correctives appropriees, y 
compris des sanctions s'il y a lieu, doivent 
etre prevues en cas d'infraction aux disposi
tions de cette convention et etre effective
ment appliquees. 

Article 15 
La presente convention n'affecte pas les 



28 RP 268/1998 rd 

melser i andra internationella konventionen 
som gäller arbetslivet och som är fördelakti
gare för de arbetstagare som rekryteras, för
medlas eller anställs av privata arbetsför
medlingsbyråer. 

Artikel 16 
Denna konvention reviderar 1949 års kon

vention om avgiftskrävande arbetsförmed
lingsbyråer (reviderad) och 1933 års konven
tion om avgiftskrävande arbetsförmedlings
byråer. 

Artikel 17 
Formella ratifikationsdokument avseende 

denna konvention skall sändas till Interna
tionella arbetsbyråns generaldirektör för re
gistrering. 

Artikel 18 
l. Denna konvention skall vara bindande 

endast för de medlemmar av Internationella 
arbetsorganisationen vilkas ratifikationer har 
registrerats hos Internationella arbetsbyråns 
generaldirektör. 

2. Den träder i kraft tolv månader efter 
den dag då ratifikationer från två medlems
stater har registrerats hos generaldirektören. 

3. Därefter träder konventionen i kraft för 
varje medlemsstat tolv månader efter den 
dag då dess ratifikation har registrerats. 

Artikel 19 
l. En medlemsstat som har ratificerat den

na konvention kan säga upp den sedan tio år 
förflutit från den dag då konventionen först 
träder i kraft, genom en skrivelse som sänds 
till Internationella arbetsbyråns generaldirek
tör för registrering. Sådan uppsägning skall 
träda i kraft förrän ett år efter den dag då 
den har registrerats. 

2. Varje medlemsstat som har ratificerat 
denna konvention och som inte, inom det år 
som följer på utgången av den i föregående 
punkt nämnda tioårsperioden, gör bruk av 
sin uppsägningsrätt enligt denna artikel, 
kommer att vara bunden för en ytterligare 
period av tio år och kan därefter säga upp 
konventionen vid utgången av varje period 
om tio år på de villkor som föresknvs i den-

dispositions plus favorables applicables en 
vertu d'autres conventians internationates du 
travail aux travailieurs recrutes, places ou 
employes par les agences d'emploi privees. 

Article 16 
La presente convention revise la conven

tian sur les bureaux de placement payants 
(revisee), 1949, et la convention sur les bu
reaux de placement payants, 1933. 

Article 17 
Les ratifications formelles de la presente 

convention seront communiquees au Direc
teur general du Bureau international du Tra
vail et par lui enregistrees. 

Article 18 
l. La presente convention ne liera que les 

Membres de !'Organisation internationate du 
Travail dont la ratification aura ete enregis
tree par le Directeur general du Bureau in
ternational du Travail. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois 
apres que les ratifications de deux Membres 
auront ete enregistrees par le Directeur ge
neral. 

3. Par la suite, cette convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre d, douze mois 
apres la date ou sa ratification aura ete en
registree. 

Article 19 
l. Tout Membre ayant ratifie la presente 

convention peut la denoncer a !'expiration 
d'une periode de dix annees apres la date de 
la mise en vigueur initiale de la convention, 
par un acte communique au Directeur gene
ral du Bureau international du Travail et par 
lui enregistre. La denonciation ne prendra 
effet qu'une annee apres avoir ete enregis
tree. 

2. Tout Membre ayant ratifie la presente 
convention qui, dans le delai d'une annee 
apres !'expiration de la periode de dix an
nees mentionnee au paragraphe precedent, 
ne fera pas usage de la faculte de denoncia
tion prevue par le present artide sera lie 
pour une nouvelle periode de dix annees et, 
par la suite, pourra denoncer la presente 
convention a !'expiration de chaque periode 
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na artikel. 

Artikel 20 
l. Internationella arbetsbyråns generaldi

rektör skall underrätta samtliga medlemmar 
av Internationella arbetsorganisationen om 
registreringen av alla ratifikationer och upp
sägningar som generaldirektören har tagit 
emot från organisationens medlemmar. 

2. När generaldirektören underrättar orga
nisationens medlemmar om registreringen av 
den andra ratifikationen i ordningen som han 
har tagit emot skall han fästa medlemssta
temas uppmärksamhet på den dag då kon
ventionen träder i kraft. 

Artikel 21 
Internationella arbetsbyråns generaldirektör 

skall för registrering enligt artikel l 02 i Fö
renta Nationernas stadga lämna Förenta Na
tionernas generalsekreterare fullständiga 
upplysningar om samtliga ratifikationer och 
uppsägningar som har registrerats hos gene
raldirektören enligt bestämmelserna i föregå
ende artiklar. 

Artikel 22 
När Internationella arbetsbyråns styrelse 

finner det nödvändigt, skall den lämna In
ternationella arbetsorganisationens allmänna 
konferens en redogörelse för denna konven
tions tillämpning och undersöka om det 
finns anledning att föra upp frågan om revi
dering av konventionen, helt eller delvis, på 
konferensens dagordning. 

Artikel 23 
l. Om konferensen antar en ny konven

tion, varigenom denna konvention helt eller 
delvis revideras, och den nya konventionen 
inte föreskriver annat, skall 

a) en medlemsstats ratifikation av den nya 
reviderade konventionen anses i sig innebära 
omedelbar uppsägning av denna konvention 
utan hinder av bestämmelserna i artikel 19 
ovan, om och när den nya konventionen har 
trätt i kraft, 

de dix annees dans les conditions prevues au 
present article. 

Article 20 
l. Le Directeur general du Bureau interna

tional du Travail notifiera å tous les Mern
bres de !'Organisation internationate du Tra
vail l'enregistrement de toutes les ratifica
tions et de tous actes de denonciation qui lui 
seront communiques par les Membres de 
l 'Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de !'Organi
sation l'enregistrement de la deuxieme ratifi
cation qui lui aura ete communiquee, le Di
recteur general appellera l'attention des 
Membres de !'Organisation sur la date å la
quelle la presente convention entrera en vi
gueur. 

Article 21 
Le Directeur general du Bureau internatio

nal du Travail communiquera au Secretaire 
general des Nations Unies, aux fins d'enre
gistrement, conformement å l'article l 02 de 
la Charte des Nations Unies, des renseigne
ments complets au sujet de toutes ratifica
tions et de tous actes de denonciation qu'il 
aura enregistres conformement aux articles 
precedents. 

Article 22 
Chaque fois qu'il le jugera necessaire, le 

Conseil d'administration du Bureau interna
tional du Travail presentera å la Conference 
generale un rapport sur l'application de la 
presente convention et examinera s'il y a 
lieu d'inscrire å l'ordre du jour de la Confe
rence la question de sa revision totale ou 
partielle. 

Article 23 
l. Au cas ou la Conference adopterait une 

nouvelle convention portant revision totale 
ou partielle de la presente convention, et å 
moins que la nouvelle convention ne dispose 
au tre ment: 

a) la ratification par un Membre de la nou
velle convention portant revision entrainerait 
de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-des
sus, denonciation immediate de la presente 
convention, sous reserve que la nouvelle 
convention portant revision soit entree en 
vigueur; 
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b) från den dag då den nya konventionen 
träder i kraft, denna konvention upphöra att 
vara öppen för ratifikation av medlemsstater
na. 

2. Denna konvention skall likväl förbli 
gällande till form och innehåll för de med
lemsstater som har ratificerat den men inte 
den nya reviderade konventionen. 

Artikel 24 
De engelska och franska versionerna av 

denna konventionstext har lika giltighet. 

b) a partir de la date de l'entree en vigueur 
de la nouvelle convention portant revision, 
la presente convention cesserait d'etre ou
verte a la ratification des Membres. 

2. La presente convention demeurerait en 
tout cas en vigueur dans sa forme et teneur 
pour les Membres qui l'auraient ratifiee et 
qui ne ratifieraient pas la convention portant 
revision. 

Artide 24 
Les versions fran<;aise et anglaise du texte 

de la presente convention font egalement 
f o i. 
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(Ö v ersättning) 

REKOMMENDATION 
(nr 188) 

om privata arbetsförmedlingsbyråer 

Internationella arbetsorganisationens all
männa konferens, 

som har sammankallats till Geneve av sty
relsen för Internationella arbetsbyrån och 
samlats där den 3 juni 1997 till sitt åttiofem
te möte, 

har beslutat att anta vissa förslag om revi
dering av 1949 års konvention om avgifts
krävande arbetsförmedlingsbyråer (revide
rad), en fråga som utgör den fjärd punkten 
på mötets dagordning, och 

har fastställt att dessa förslag skall ta for
men av en rekommendation, som komplette
rar 1997 års konvention om privata arbets
förmedlingsbyråer, 

antar denna den nittonde dagen i juni må
nad år nittonhundranittiosju följande rekom
mendation, som kan kallas 1997 års rekom
mendation om privata arbetsförmedlingsby
råer: 

I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

l . Bestämmelserna i denna rekommenda
tion kompletterar bestämmelserna i 1997 års 
konvention om privata arbetsförmedlingsby
råer (nedan benämnd "konventionen") och 
bör tillämpas tillsammans med dem. 

2. (l) Trepartsorgan eller arbets~ivar- och 
arbetstagarorganisationer skall i man av möj
lighet delta i utformningen och verkställan
det av bestämmelserna för att ge verkan åt 
denna konvention. 

(2) Den nationella lagstiftning som tilläm
pas på privata arbetsförmedlingsbyråer skall 
vid behov kompletteras med tekniska stan
darder, riktlinjer, etiska regler, självregleran
de mekanismer eller andra medel enligt na
tionell praxis. 

RECOMMANDATION 
(oro 188) 

Bilaga 

concemant les Agences d'Emploi Privees 

La Conference generale de !'Organisation 
internationate du Travail 

Convoquee å Geneve par le Conseil d'ad
ministration du Bureau international du Tra
vail. et s'y etant reunie le 3 juin 1997, en sa 
quatre-vingt-cinquieme session: 

Apres avoir decide d'adopter diverses pro
positions relatives å la revision de la 
convention sur les bureaux de placement 
payants (revisee), 1949, question qui consti
tue le quatrieme point å l'ordre du jour de la 
session; 

Apres avoir decide que ces propositions 
prendraient la forrue d'une recommandation 
completant la convention sur les agences 
d'emploi privees, 1997, 

adopte, ce dix-neuvieme jour de juin mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-sept, la recom
mandation ci-apres, qui sera denommee Re
commandation sur les agences d'emploi pri
vees, 1997: 

I. DISPOSITIONS GENERALEs 

l. Les dispositions de la presente recom
mandation completent celles de la conven
tian sur les agences d'emploi privees, 1997 
( ci -apres denommee «la convention») et 
devraient s'appliquer conjointement avec 
celles-ci. 

2. (l) Des organes tripartites ou des orga
nisations d'employeurs et de travailieurs dev
raient etre associes, autant que possible, lors 
de l'elaboration et de l'application des dis
positions visant å donner effet å la conven
tion. 

(2) Le cas echeant, la lt~gislation nationale 
applicable aux agences d'emploi privees dev
rait etre completee par des normes techniqu
es, des directives, des codes de deontologie, 
des proeectures d'autodiscipline ou d'autres 
moyens conformes å la pratique nationale. 
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3. Medlemsstaterna bör, då det är möjligt 
och praktiskt, utbyta information och erfa
renheter om privata arbetsförmedlingsbyråers 
verkningar på hur arbetsmarknaden fungerar 
samt meddela detta till Internationella ar
betsbyrån. 

II SKYDD A V ARBETSTAGARE 

4. Medlemsstaterna bör vidta alla behöv
liga och lämpliga åtgärder för att förhindra 
och undanröja oetiska förfaranden hos priva
ta arbetsförmedlingsbyråer. Dessa åtgärder 
kan omfatta lagstiftning som möjliggör 
straffpåföljder, inklusive förbud mot privata 
arbetsförmedlingsbyråer som andvändning 
av oetiska metoder. 

5. När enskilda arbetsförmedlingsbyråer på 
det sätt som avses i artikel l punkt l b) i 
konventionen anställer arbetstagare, skall 
dessa vid behov få ett skriftligt arbetsavtal i 
vilket deras anställningsvillkor fastställs. Ett 
minimikrav är att arbetstagarna informeras 
om anställningsvillkoren innan de i prakti
ken tillträder sin anställning. 

6. Privata arbetsförmedlingsbyråer får inte 
förmedla arbetstagare till uppdragsgivare för 
att ersätta strejkande arbetstagare hos upp
dragsgivaren. 

7. Den behöriga myndigheten bör bekäm
pa olämplig annonsering och vilseledande 
arbetsplatsannonser, inklusive annonsering 
av sådana arbetsplatser som inte finns. 

8. Privata arbetsförmedlingsbyråer bör 
a) inte medvetet rekrytera, förmedla eller 

anställa arbetstagare för arbetsplatser som är 
förenade med oacceptabla faror eller risker 
eller där arbetstagarna kan bli utsatta för 
missbruk eller diskriminerande behandling 
av något slag, 

b) informera migrerande arbetstagare så 
långt som möjligt gå deras eget språk eller 
på något annat sprak som de behärskar, om
vilket slags anställning erbjudandet gäller 
och anställningsvillkoren. 

3. Les Etats Membres devraient, lorsque 
cela est approprie et praticable, echanger les 
informations et partager l'experience acquise 
au sujet des contributions des agences d'em
ploi privees au fonctionnement du rnareM 
du travail et en faire part au Bureau interna
tional du Travail. 

II. PROTECTION DES 
TRAV AILLEURS 

4. Les Membres devraient adapter les me
sures necessaires et appropriees pour preve
nir et pour eliminer les pratiques non 
conformes a la deontologie de la part des 
agences d'emploi privees. Ces mesures peu
vent comprendre !'adoption de lois ou regie
mentatians prevoyant des sanctions, y cam
pris l'interdiction des agences d'emploi pri
vees se livrant a des pratiques non confor
mes a la deontologie. 

5. Les travailieurs employes par les agen
ces d'emploi privees visees au paragraphe l 
b) de l'artide l de la convention devraient, 
le cas echeant, avoir un contrat de travail 
ecrit precisant leurs conditions d'emploi. Au 
minimum, ces travailleurs devraient etre in
formes de leurs conditions d'emploi avant le 
debut effectif de leur mission. 

6. Les agences d'emploi privees ne de
vraient pas mettre a la disposition d'une en
treprise utilisatrice des travailleurs aux fins 
de remplacer ceux de cette entreprise qui 
sont en greve. 

7. L'autorite campeten te devrait reprimer 
les pratiques deloyales en matiere d'annon
ces ainsi que les annonces mensongeres, y 
campris celles qui offrent des emplois 
inexistants. 

8. Les agences d'emploi privees: 
a) ne devraient pas sciemment recruter, 

placer ou employer des travailleurs a des 
emplois qui campartent des dangers et des 
risques inacceptables ou lorsqu'ils peuvent 
etre victimes d'abus ou de traitements discri
minatoires de toute sorte; 

b) devraient informer les travailleurs mi
grants, autant que possible dans leur propre 
lan~ue ou dans une langue qui leur soit fa
mihere, de la nature de l'emploi offert et des 
conditions d'emploi qui sont applicables. 
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9. Privata arbetsförmedlingsbyråer bör för
bjudas eller annars förhindras att utforma 
och publicera sådana meddelanden om ledi
ga platser eller anställningserbjudanden som 
direkt eller indirekt diskriminerar, t.ex. på 
grund av ras, hudfärg, kön, ålder, religion, 
politisk åskådning, nationell härkomst, social 
ställning, etniskt ursprung, funktionshinder, 
civilstånd eller familjeförhållanden, sexuell 
läggning eller medlemskap i arbetsorganisa
tion. 

l O. Privata arbetsförmedlingsbyråer bör 
uppmuntras att främja jämlikhet i arbetslivet 
genom aktiva handlingsprogram. 

11. Privata arbetsförmedlingsbyråer bör 
förbjudas att i datafiler eller register föra in 
andra personuppgifter än sådana som behövs 
vid bedömning av sökandenas lämplighet för 
arbeten för vilka de är eller kan bli aktuella. 

12. (l) Privata arbetsförmedlingsbyråer bör 
bevara arbetstagarnas personuppgifter bara 
så länge som det är berättigat med hänsyn 
till de särskilda ändamål för vilka de har 
inhämtats eller så länge som arbetstagaren 
önskar stå kvar i en förteckning över even
tuella arbetssökande. 

(2) Åtgärder bör vidtas för att säkerställa 
rätt för arbetstagarna att se alla sina person
uppgifter som behandlats automatiskt eller 
elektroniskt eller som införts i manuella re
gister. Atgärderna skall inbegripa rätt för 
arbetstagarna att granska och få en kopia av 
uppgifterna samt rätt att begära att en felak
tig eller ofullständig uppgift stryks eller rät
tas. 

(3) Såvida inte dessa uppgifter står i direkt 
förhållande till de krav som ställs för att 
utöva ett visst yrke och den berörda arbets
tagarens uttryckliga samtycke ges, bör priva
ta arbetsförmedlingsbyråer inte begära, beva
ra eller använda uppgifter om en arbetstaga
res hälsotillstånd eller använda sådana upp
gifter för bedömning av arbetstagarens lämp
lighet för ett arbete. 

13. Privata arbetsförmedlingsbyråer och 
behöriga myndigheter bör vidta åtgärder för 

380461B 

9. Les agences d'emploi privees devraient 
se voir interdire, ou empecher par d'autres 
moyens, de formuler ou de publier des an
nonces de vacances de pastes ou des offres 
d'emploi qui auraient pour resultat, direct ou 
indirect, une discrimination fondee sur des 
motifs tels que la race, la couleur, le sexe. 
l'äge, la religion, l'opinion politique, l'ascen
dance nationale, l'origine sociale, l'origine 
ethnique, le handicap, le statut matrimonial 
ou familial, la preference sexuelle ou l'ap
partenance a une organisation de travailleurs. 

l O. Les agences d'emploi privees devraient 
etre encouragees a promouvoir l'egalite dans 
l'emploi par le moyen de programmes d'ac
tion positive. 

11. Interdiction devrait etre faite aux agen
ces d'emploi privees de consigner, dans des 
fichiers ou des registres, des donnees per
sannelies qui ne soient pas necessaires a 
l'evaluation de l'aptitude des candidats pour 
les emplois pour lesquels ils sant ou pour
raient etre consideres. 

12. (l) Les agences d'emploi privees ne 
devraient pas conserver les donnees persan
nelies d'un travailleur plus longtemps qu'il 
n'est justifie par le but precis de leur collec
te, ou au-dela de la periode durant laquelle 
le travailleur souhaite figurer sur une liste de 
candidats. 

(2) Des mesures devraient etre prises pour 
garantir que les travailieurs puissent consol
ter toutes les donnees persannelies les 
concernant, qu'elles soient traitees automati
quement, par voie informatique ou manuel
lement. Ces mesures devraient comprendre 
le droit, pour le travailleur, d'obtenir et 
d'examiner une copie de toutes ces donnees, 
ainsi que celui d'exiger que les donnees in
correctes ou incompletes soient supprimees 
ou rectifiees. 

(3) A mains que ces donnees ne soient 
directement liees aux conditions requises par 
l'exercice d'une profession donnee et que le 
travailleur interesse ne l'autorise expresse
ment, les agences d'emploi privees ne de
vraient pas demander, conserver ou utiliser 
des informations sur l'etat de sante d'un tra
vailleur, ou utiliser ces informations pour 
decider de son aptitude a l'emploi. 

13. Les agences d'emploi privees et l'auto
rite competente devraient prendre des mesu-
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att främja användningen av lämpliga, rättvi
sa och effektiva urvalsmetoder. 

14. Privata arbetsförmedlingsbyråer bör ha 
personal som är tillräckligt yrkeskunnig och 
utbildad. 

15. Med hänsyn till i den nationella lag
stiftningen föreskrivna rättigheter och skyl
digheter om upphörande av ett arbetsavtal 
bör privata arbetsförmedlingsbyråer som till
handahåller tjänster som anges i artikel l 
punkt l b) i konventionen 

a) hindra en uppdragsgivare att anställa en 
arbetstagare som uppdragsgivaren hyrt av 
byrån, 

b) begränsa arbetstagarens yrkesmässiga 
rörlighet, 

c) bestraffa, om en arbetstagare tar emot 
en anställning i ett annat företag. 

III FÖRHÅLLANDET MELLAN DEN 
OFFENTLIGA ARBETsFÖRMED
LINGEN OCH PRIVATA 
ARBETSFÖRMEDLINGSBYRÅER 

16. Samarbete mellan den offentliga ar
betsförmedlingen och privata arbetsförmed
lingsbyråer bör uppmuntras i fråga om den 
nationella politiken för organisering av ar
betsmarknaden. För detta ändamål är det 
möjligt att inrätta organ med representanter 
för den offentliga arbetsförmedlingen och 
privata arbetsförmedlingsbyråer samt de 
mest representativa arbetsgivar- och arbets
tagarorganisationerna. 

17. Atgärderna för att främja samarbetet 
mellan den offentliga arbetsförmedlingen 
och privata arbetsförmedlingsbyråer kan om
fatta 

a) sammanställning av information och an
vändning av en gemensam terminologi för 
att öka insynen i hur arbetsmarknaden fun
gerar, 

b) utbyte av meddelanden on lediga plat
ser, 

c) inledande av gemensamma projekt, t.ex. 
i fråga om utbildning, 

d) ingående av avtal mellan den offentliga 
arbetsförmedlingen och de privata arbetsför
medlingsbyråerna om att utföra vissa uppgif-

res pour promouvoir le recours å des metho
des de selection appropriees, equitables et 
efficaces. 

14. Les agences d'emploi privees devraient 
disposer d'un personnel suffisamment quali
fie et forme. 

15. En tenant dument compte des droits et 
obligations prevus par la legislatian nationa
le, en ce qui concerne la cessation des 
contrats de travail, les agences d'emploi pri
vees fournissant les services vises au para
graphe l b) de l'artide l de la convention ne 
devraient pas: 

a) empecher l'entreprise utilisatrice de re
cruter le salarie mis å sa disposition; 

b) limiter la mobilite professionnelle du 
salarie; 

c) infliger des sanctions å un salarie qui 
accepte de travailler pour une autre entrepri
se. 

III. RELA TIONS ENTRE LE SERVICE 
PUBLIC DE L'EMPLOI ET LES 
AGENCES D'EMPLOI PRIVEES 

16. La cooperation entre le service public 
de l'emploi et les agences d'emploi privees 
en vue de la mise en reuvre d'une politique 
nationale sur !'organisation du marche du 
travail devrait etre encouragee; å cet effet, 
des organes comprenant des representants du 
service public de l'emploi et des agences 
d'emploi privees ainsi que des organisations 
d'employeurs et de travailleurs les plus re
presentatives pourraient etre mis en place. 

17. Les mesures tendant å etablir une coo
peration entre le service public de l'emploi 
et les agences d'emploi privees pourrment 
inclure: 

a) la mise en commun d'informations et 
l'utilisation d'une terminologie commune 
pour ameliorer la transparence du fonction
nement du rnareM du travail; 

b) des echanges d'avis de vacances de pos
te; 

c) le lancement de projets communs, par 
exemple dans le domaine de la formation; 

d) la conclusion de conventians entre le 
service public de l'emploi et les agences 
d'emploi privees, relatives å l'execution de 
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ter, t.ex. integreringen av långtidsarbetslösa i 
arbetslivet, 

e) utbildning av personalen, 
f) regelbundna överläggningar med tanke 

på en förbättrad yrkespraxis. 

certaines activites telles que des projets pour 
l'insertion des chömeurs de longue duree; 

e) la formation du personnel; 
f) des consultations regulieres visant a 

ameliorer les pratiques professionnelles. 




