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<5r ungefar ett ar sedan presente-
rade Arbetstidskommitten sitt
forslag till ny arbetstidslag. Be-
tankandet bar sedan varit ute pa

?miss och ska under andra veck-
an i September behandlas vid den
socialdemokratiska partikongres-
sen. Darefter kommer regeringen
att utforma det slutliga forslaget
till ny lag.
Den nya lagen innehaller - om

den skulle bli verklighet - en rad
forsamringar.

D Idag ar den ordinarie arbetstiden enligt
lag 40 timmar per vecka. Arbetsgivaren
kan lagga ut arbetstiden som ett genom-
snitt under fyra veckor. Vill de ha en
langre tidsperiod kravs art de kommer
overens med facket.

"~ I den nya lagen beraknas arbetstiden
jom ert genomsnitt under tio veckor.

D I nuvarande lag finns ett nattarbetsfbr-
bud mellan kl. 24 - 05. Det las bort.

j Idag maste arbetsgivaren lagga ut en
rast senast efter 5 timmars arbete, i den
nya lagen efter 6 timmar. Idag maste ras-
ten schemalaggas - det kravet slopas i den
nya lagen.

D Veckovilan ar idag minst 36 timmars
sammanhangande ledighet inom varje 7-
dagarsperiod. I den nya lagen sanks kra-
vet till 35 timmar, tillfalligt biir det tillatet
att gi ner till 24 timmar.

D Idag maste arbetsgivaren lamna besked
om andringar i den ordinarie arbetstiden
minst 14 dagar i fbrvag. Den regeln firms

kvar i den nya lagen, men fbrsvagad.

D Den enda fbrbattringen i den nya lagen
3r att arbetsgivarens mojlighet att ta ut
bvertid sanks 100 timmar/ar/an-
stalld men samtidigt tas skyldigheten
att fbra bvertidsjoumal bort. Det innebar
att det blir ombjligt att kontrollera bver-
tidsuttaget.

Dessutom fbrsvaras mbjlighetema att
beivra bvetradelser av 100-timmarstaket.

Arbetstids-
extra

Fbr den som jobbar inom Terminal kan
det verka egendomligt an det idag finns
ett fbrbud mot nattarbete i lagen; men si
ar det. Det ar bara det att aven nuvarande
lag innehaller kryphil. Men dessutom ar
det sa att nattarbetsfbrbudet, liksom andra
bestammelser, &r fbrhandlingsbara. Det
innebar att arbetsgivaren fbr att bedriva
nattarbete tvingas att erbjuda oss exem-
pelvis kortare arbetstid och/eller accep-
tabla scheman. Med den nya lagen slipper
man det besvaret. Istallet fbr att skarpa
den nuvarande lagen vill Arbetstidskom-
mitt&i luckra upp den ytterligare - till
arbetsgivarnas fbrdel.

Likasa har vi i posten ofta langre beg-
ransningsperioder 3n fyra veckor - men
ocksa da har arbetsgivaren fatt betala na-
got fbr det. Med den nya lagen kan de i

princip lagga ut arbetstiden hur de vill
under en tioveckorsperiod. bara de tar
hansyn till en dygnsvila pa 11 timmar och
inte bverskrider 400 timmar under perio-
den. Det maste vara ljuv musik i brat p&
de postchefer som nu pratar sig blaa om
kundanpassad arbetstid.
Si har ar det, paragraf for paragraf. i den

nya lagen. Vir fbrhandlingsposition fbr-
samras, och arbetsgivarens makt forstarks
ytterligare.

Det ar mot den har bakgrunden som vi i
terminalklubbsstyrelsen har beslutat att ge
alia medlemmar mbjlighet att ta del av
LO-juristen Kurt Junesjd's utforliga
granskning av fbrslaget till ny arbets-
tidslag.

13-timmars arbetsdag! Sa sammanfattar
Junesjb den nya lagen. Om derma morka
vision ska stoppas, kravs det att manga
fackmedlemmar engagerar sig i arbets-
tidsfragan och sager sin mening. Det ar
var fbrhoppning att si ska bli fallet.

Jan Ahman
Terminalklubbsstyrelsen

Nasta ordinarie
nummer av
Facktuellt

kommer om ett
par dagar....

Terminalklubben pa Internet:
http://home2.swipnet.se/~w-27485/
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13 timmars arbetsdag?
En kritisk granskning av forslaget till ny arbetstidslag

SOU 1996:145
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En "modern och flexibel"
arbetstidslagstiftning?
Hosten 1996 lade arbetstidsutredmngen fram
ett forslag till en ny arbetstidslag, Arbetstid
iangd forlaggning och inflytande; SOU
1996:145.

Det ar en genuint dalig utredning. Aven om
SAF:s representant i utredningen for formens
skull reserverar sig vore den lampiigare som
en bok i SAF:s utgivning an en offentlig ut-
redning.

Hur forsamras arbetstidslagen
I grova drag innebar utredningens forslag att
skyddet i den nuvarande lagen for individen
monteras ner. Det sker under fbrevandning
att lata de lokala partema fa "frihet att sjalva
ta ansvarfor arbetstidsfrdgorna", dels under
svepskalet att ge "en modellfor ett indivi-
duellt inflytande " over arbetstidens Iangd
och forlaggning.

Lagen ska enligt utredningen bara ha kvar
sidana regler som behovs for att skydda in-
dividemas halsa och sakerhet, och da blir det
blir inte mycket kvar. "Skyddet" ar bestam-
melserna om langsta totala arbetstid (48-tim-
marsvecka!) samt regler om vila och ater-
hamtning (rast. dygnsvila och veckovila).
Nattarbetsforbudet i dagens lag slopas.

Bestammelser om ordinarie arbetstid,
overtid, mertid, jour, nattarbete och
beredskap anser utredningen inte hanga
samman med halso- och sakerhetsfragor. De
overlamnas darfor till de lokala partema. For
att uppna okadflexibilitet foreslas
genomgaende att granser for arbetstiden ska
raknas / genomsnitt under forhallandevis
langa begransningsperioder (10 veckor - 1
ar). (Man infor vad man med ett fint namn
brukar kalla konjunkturanpassad arbetstid,
lite raare: Arbetsgivaren bestammer
arbetstidens forlaggning).

Forsdmringarna i korthet
• Dagens 8-timmarsdag blir en

13-timmarsdag
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Forsdmringarna i korthet
• Dagens 8-timmarsdag blir en

13-timmarsdag

• 40-timmarsveckan blir 30-. 48-. 32-.
34-, 45-timmarsvecka osv bara genom-
snittet blir 40 timmar/10 veckor och ar-
betsgivaren ger besked om veckoar-
betstiden 14 dagar i fbrvag. Vid tillfal-
liga anstallningar behover arbetsgivaren
inte ens gora det.

• Nattarbetsforbudet tas bort.

• Den obligatonska veckovilan om 36
timmar blir 35 timmar, med det tillag-
get att arbetsgivaren far ta bort den med
hanvisning till "verksamhetens nator"
eller ^sarskilda

• Den langsta tillatna dden som far fbr-
flyta utan rast fbrlangs fran 5 till 6
timmar.

• Arbetstidslagen ska istallet for genom
centrala kollektivavtal kunna andras ge-
nom lokalakollektivtal.

• En stor del av de skyddsregler i lagen
som i dag cndast kan andras genom
kollektivavtal slutet mellan centrala
partcr eller av Arbetarskyddsstyrelsen
far arbetsgivaren sjalv besluta att fbr-
samra med hanvisning till
"verksamhetens natur" eller "sarskilda
skal".

Delta ar bara nagra av fbrsamringama.

Och da ska man veta att den arbetstidslag
som galler i dag inte heller ar sarskilt bra ur
arbetstagarsynpunkt.

SAF:s kravpd arbetstidsomradet
Har utredningen gatt pa SAF:s locktoner om
en modem och flexibel arbetsratt? Dom
sjalv. Sa bar bar namligen SAP 1991 formu-
lerat sina mil i ingressen till sitt 90-
talsprogram "Marknad och mangfald":

lektivavtalen ska cppnas for lokala anpass-
nmgar.

Och pa arbetstidsomradet sarskilt krav pa

• att arbetstidslagen ersatts med EU:s ar-
betstidsdirektiv med mdjlighet till an-
passningar genom lokala kollektivavtal

• inforande av arsarbetstid samt
• storre flexibilitet. exempelvis vid nattarbe-

te.
Utredningen har alltsa varit lyhord, och det ar
inte arbetarrbrelsen den lyssnat till.

Utredningens arbetsmetod
Utredningen ar ute for att lura pa oss fbrsam-
ringar under sken av att fbrandringarna gyn-
nar bade arbetstagare och arbetsgivare. Jag
ska med ett exempel visa vad jag menar.

Utredningen sager att den nuvarande arbets-
tidslagstiftningen ar omodem. Dagens natt-
arbetifirbud begransar verksamhetens
"flexibilitet".

Utredningen har anlitat en expert, Professor
Torbjom Akerstedt. Han konstaterar att natt-
arbetct utgor sa mycket som 8 % av arbets-
tiden. Han fastslar att manniskan inte ar kon-
struerad for arbete pa natten. Nattarbetet
leder till okad belastning och fara for indivi-
den och omgivningen. Dagens fbrbud mot
nattarbete bor darfbr behallas.

Om man vill forbattra lagstifbiingen talar
detta for att fbrbudet mot arbete pa natten bor
forstarkas. Blir det ocksa Utredningens siut-
sats. Nej!

Utredningen sager att nattarbetsforbudet har
varit oforandrat sedan 1912 (omodemt?).
Sedan plockar man som en skicklig trollkarl
lite falska ess ur rockarmen. ''Diskussionen
om arbetstid och Jlexibilitet har tidigare
framst tagit sin utgangspunkt i arbets-
givarens behov. I fortsattningen vaijer vi att
tola om verksamhetens behov" (sid 152).

De kollektiva losningarna fOrlorar i legitimi- Skillnaden mellan verksamhetens behov och
tet, anstallningsvillkoren ska anpassas till de arbetsgivarens vinstintresse forklarar man
enskilda fdretagens och medarbetamas be- forsiktigtvis inte, for det ar samma sak. Efter
hov samt att arbetsrdttslagama och kol- vissa icke underbyggda pastaenden om att



"en global marknad ' "xidller krav pa till-
gdnglighet och att verksamheten kan bedri-
vas dygnet runt", resonerar man vidarc Man
sager att nattarbete. fransett vissa branscher
dar nattarbetet ar nodvandigt. cnligt den nu-
varande lagen endast far ske efter overens-
kommeise i kollektivtal. Och for att ratta till
delta missfbrhallande eniigt utredningen
kommer den avgbrande motiveringen for att
avskaffa nattarbetsfbrbudet. "C/r verksam-
hetssynpunkt kan mcjligen fragas om delta
ar en tiifredsstdllande regiering, d.v.s. an
huvudregeln ar att arbete pa natten dr fortju-
det"(Sid 158)

Detta ar de enda motiveringama som utred-
ningen gcr for att fbrbudet mot nattarbete ska
avskaffas. De socialdemokratiska leda-
moterna i utredningen var i majoritet. Dessa
borde kanske ha funderat pa varfbr social-
demokratcma nar man bildade paruet 1889
hade med kravet pa nattarbetsforbud som ett
av de fyra viktigaste kraven i particts pro-
gram.

Utredningens verkliga motiveringen for att
avskaffa nattarbctslbrbudet ar alltsa att ett
sadant ar besvarligt for arbetsgivaren (=
"verksamheten"), vilket ju knappast Sr nagot
nytt. Men det var ju inte ur arbetsgi varens
synpunkt professor Akerstedt farm nattarbetet
olampligt utan ur arbetstagarens. Genom att
arbetsgivarens flexibilitet blev verksamhe-
tens vill man gora nattarbete tillatet. Men
istallet for att saga att bar vill utredningen
gynna arbetsgi varcn och avskaffa nattarbets-
fbrbudet doljer man detta bakom ordkaska-
der av floskler. Hela utredningen ar full av
sadana enkla trolleritrick for att fbrsoka for-
vanda lasarens syn!

Arbetsgivarens §
32-befogenheter.
En annan verkligt gammal regel som utred-
ningen daremot inte tycker ar omodern ar
arbetsgivarens arbetsledningsratt. Reglerna
for arbetsgivarens beslutanderatt formulera-
des redan pa 1890-talet av preussiska in-
dustriagares arbetsgivarfbrbund (Verbund
Berliner Metallindustriellen ), sa de ar verk-
ligen gamla och dessutom otidsenliga. Ar-
betsgivama sjalva skullc besluta om arbetets

Icdning och fordelning och om amagande
och avskedandc av arbetare. SAP kopierade
dessa bestammelser och tvingade LO genom
1906 ars decemberkompromiss. under hot
om storlockout. att ta in dem i forbundsavta-
len. Det ar den s.k. § 23. sedermera § 32 i
SAF:s stadga som skulle avskaffas genom
medbestammandelagen 1976. Det var ett
misslyckats forsok.

Bestammelsen lyder "I kollektivavtal som
upprdttas mellan deldgare eller medlem i
foreningen och fackfdrenmg eller fdclfbr-
bund, skall intagas bestdmmelse att arbetsgi-
varen nar rdtt att fritt antaga och avskeda
arbetare. leda ochfo'rdela arbetet, och att
begagna arbetare fran vilken forenmg som
heist eller arbetare, stdende utar.for
forening. "

§ 32 medfbr att arbetsgi varen bar ratt att
ensam besluta om fbretagets verksamhet och
arbetsledning. Redan i boijan pa 1930-talet
sade Arbetsdomstolen att derma arbetsgiva-
rens fria arbetsledningsratt ar en allman ratt-
sprincip vare sig den finns intagen i kollek-
tivavtalet eller inte( Arbetsdomstolens domar
1932 nr 100, 1933 nr 159). Detta galler allt-

jamt.

Flexibel arbetsratt och arbets-
tagarens rattigheter
Vad har nu detta med en ny arbetstidslag att
gora? Valdigt mycket. Avtalsfbrhallandet
mellan arbetsgivare och arbetstagare awiker
pa manga punkter fran normala. civilrattsliga
avtal. dar partema ar jamstallda.

Anstallningsavtaiet har en mer familjerattslig
pragel. Genom principer som vi arvt fran
gammal lagstiftning, bl.a. legostadgan som
harstammar fran 1600-talet. tokas arbets-
rattsliga regler pa ett annat satt an vanliga
civilrattsliga regler. Om man inte tar hansyn
till derma grundlaggande princip nar man
stiftar arbetsrattsliga lagar, hamnar man fel.
Och det gor utredningen verkligen, men ty-
varr ar felet nog avsiktligt. De vackra orden i
lagtexten syftar bara till att luras. Nagon
rattslig funktion fyller de inte.
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Men dct firms aven andra faktorcr som pavcr-
kar arbetsratten. En redare som fbrhandlar
om fraktpriser. en mekanisk verkstad som
koper stalamnen eller en fastighetsagare som
handlar upp nya las till sina bus. ar jamstalld
med motparten. Blir man inte bverens om
pris och bvriga villkor. blir det ingen affar.

Men en arbetslos som sokerjobb ar inte jam-
stalld med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren
sager att du far jobbet om du ar bcrcdd an
jobba 60 timmar i veckan utan bvertids-
ersattning, kanske ban eller bon anda tar det
for alternative! ar arbetsloshet

For att skydda arbetstagaren i den bar situa-
tionen firms i samtliga Vasteuropas lander
anda sedan slutet av 1800-talet lagar som tar
den svagare partens parti, arbetstagarens. I
Sverige bar vi t. ex. arbetsmii jblagen. som
gor att arbetstagaren inte utsatts for giftiga
eller farliga miljoer, anstallningsskyddslagen,
som skyddar arbetstagaren mot trakasscrier
och arbetstidslagen, som gor att arbetsgiva-
ren inte kan slita ut arbetstagaren. Vaije man-
niska behover natt- och veckovila, regel-
bundna arbetstider, arbetspauser och raster
for an inte bli sjuk. Sadan lagstiftning kallas
sky dd s lag sti ftn ing.

EG-ratt och arbetstidslag
Utredningen sager att dcras fbrslag ar en an-
passmng till ett EG-direktiv. Radets direktiv
av den 23 november 1993 om arbetstidens
forlaggning i vissa avseenden (93/104/EG).
Direktiv ar en EG-regel som medlemslander-
na ar skyldiga att oversatta till egen lagstift-
ning.

Utredningens forslag till ny arbetstidslag m-
nebar en kraftig forsamring for arbetstagaren
om det genomfbrs. Sa far det inte vara. Di-
rektivct innehaller namligen en regel som
sager att vid oversattningen till det egna lan-
dets regler "skall tillampningen av delta di-
rektiv inte utgOra skal att sanka den allman-
na nivanfor det skydd som erbjuds arbetsta-
garna".

I klartext: Battre regler i direktivet skall in i
landets lag men i de delar EG-reglema ar
samre an lagen skall landets battre regler

behallas. Utredningen forsamrar dc svenska
reglerna nar man anpassar till EG-ratten.
Forslaget strider alltsa t.o.m. mot EG-ratten.

Genomgang av forsamringarna

"Arbetstagarens onskemal och
behov" 8-9§
8 § ar sa vacker. att den mastc citeras nastan i
sin helhet:

Arbetstiden skall. uttfran verksamhetens
krav, planeras ochforlaggas med hansyn till
arbetstagarens olika Onskemal och behov.
Darvid skall beaktas att arbetstagares mtj-
ligheter att fdrena fdrvarvsarbete medfamil-
jeliv och socialt liv i ovrigt underlattas. Det
skall oven ifterstravas att arbetstidifor-
hallandena fran.jar jamstdlldheten mellan
kvinnor och man.

Laget blir lite mer dampat nar denna vackra
tulipanaros skall genomfbras i 9 §:

Arbetstagaren nar ratt att ja sina tinskemal
om arbetstidens Idngd och fSrlaggning pro-
vade av arbetsgivaren. Sadan provning ska
she pa sakliga grunder och arbetstagarens
dnskemal skall tillgodoses om de drfd'renliga
med verksamhetens krav. Om arbetstagarens
o'nskemdl inte tillgodoses skall han eller hon
underrattas om anledningen hartill.

Det ar ju snallt att arbetsgivaren ska lyssna
pa vad jag som arbetstagare sager, men vad
innebar egendigen det dar att de "skall till-
godoses om de arforenliga med verksamhe-
tens krav".

Vad bander da om arbetsgivaren inte gar med
pa kraven ens efter forhandling med facket?
Sa bar sager Utredningen:

"Ytterst skall emellertidfinnas mcjlighetf&r
arbetstagaren att fa arbetsgivarens bedo'm-
ning av sina Onskemal prdvade i domstol.
Det skall dock framhallas att domstolens
bedo'mning endast kan avse den del som
galler sakligheten i arbetsgivarens bedo'm-
ning. Det kan alltsa inte komma ifraga att
domstolen gor en provning av om arbets-
givaren gjort en riktig bedomning av vad



verksamheten kraver (sid 190. Min kursi-
vering).

58-arige snickaren Jan Ljungberg pa Tylb i
Halmstad har ett stort intresse. att spela drag-
spel med ganget vaije tisdag. Trots att
Ljungberg erbjuder sig att arbeta pa annan
for arbetsgivaren lamplig tid vagrar agaren
Sven-Olof Janson honom ledigheten. Verk-
samheten, bl.a. kraven pa snabba leveranser
till Ryssland kraver att ban jobbar over.
Aven pa tisdagar Dcnna invandning kan
darmed inte ifragasattas genom nagon typ av
"motbevisning". Inte i dag. For det har ar ett
faktiskt exempel fran Dagens Industn 1997
nr 2. Samma for arbetstagaren daliga fbrhal-
lande galler om utredningens tjusiga § 8 blir
lag.

§ 8, som ar utredningens malparagraf for
arbetstagarcns valfrihet ger alltsa fortfarande
arbetsgivaren frihet att i vaije enskilt fall
formulera verksamhetens krav sa att arbets-
tagarens bnskemal faller. Nagon kontroll mot
"verkligheten" kan inte ske. Enda skillnaden
mot i dag skulle en utredningen bli att arbets-
givaren blir skyldig att motivera sina beslut.
Men det ar arbetsgivaren redan i dag cnligt
11 - 15 §§ medbestammandelagen. Dessa be-
stammelser ger den anstallde ratt att fa stbd
av sirt tack i forhandlingar aven nar det galler
att fbrandra enskildas arbetstidsfbrhallanden.
Utredningen verkar glbmma att medbe-
stammandelagen firms.

Texten i dessa bada portalbestammelser, som
ar de enda "fbrbattringama" i lagforslaget ar
bara snbmos. Arbetsgivarens § 32-rattigheter
fdrstarks i utredningens tors lag.

I ett notskal kan man uttrycka saken sa bar.
Arbetstidslagen dppnas for okontrollerad
lokal anpassning i utbyte mot en individuell
inflytandemodell som inte ger nagra rattig-
heter utbver dem som arbetstagaren har redan
idag.

Nattarbete 13 §
Alia arbetstagare har i dag ratt till nattvila
mellan klockan 24 och OS Sjalvfallet ska
nattvilan vara langre an 5 timmar. men just
den tiden far inte^anvandas till arbete. Om

arbctct nbdvandigt maste utlbras pa nattcn. i
t.ex. polis- sjukhus-. kommunikations- och
processarbete behbvs inget sarskilt tiilstand.
Men i bvrigt kravs tillstand genom dispens
av Arbetarskyddsstyrelsen. eller genom kol-
lektivavtal. Bakgrunden till det ar att nattar-
bete ar farligt bade for individen och arbets-
kamratema genom bkad olycksrallsrisk och
skadligt for halsan och hindrar dcssutom ett
socialt normalt liv.

EG-reglerna ar mildare. Enligt dessa begran-
sas endast arbetspassens langd vid sarskilt
anstrangande arbeten till hogst 8 timmar vid
nattarbete. Utredningen havdar nu att det inte
ar rimligt att vi har ett generellt nattarbetsfbr-
bud. Underfbrstatt firms den vanliga arbets-
givarvarderingen att facket bara utnyttjar
nattarbetsfbrbudet till att driva upp Ibnen.
men att de inte ar det minsta intresserade av
att skydda arbetstagama.

Det ar for det fbrsta fel. De fiesta fackfbr-
bund ar mycket ovilliga att medge nattarbete.
Men aven om sa skulle vara har en hog kost-
nad for inte nbdvandigt nattarbete en positiv
funktion. Det gbr nattarbetet dyrt och bar pa
det sattet en preventiv effekt.

I EG-direktivet firms en regel om att dygns-
vilan skall vara minst 11 timmar. Den fbre-
slar utredningen ska infbras. Nattarbetsfbr-
budet ersatts enligt utredningen med en
mycket arbetsgivarvanlig skrivning:
"Dygnsvilan ska sa langt som mcjligt for lag-
gas till natt." Den formuleringen ger arbets-
givaren belt fritt att sjalv bestamma om nat-
tarbete. Det ligger namligen inom arbetsgiva-
rens arbetsledningsratt att avgbra vad som ar
mbjligt eller inte ur ekonomisk eller teknisk
synpunkt. Sadana fragor provar inte Arbets-
domstolen, utan dar godtar man alltid ar-
betsgivarens resonemang om det inte rbr sig
om diskrimincring och liknande. Det innebar
en atergang till det lage som farms pa 1800-
talet innan fackfbrbunden och socialdemokra-
terna lyckats fa igenom skyddsregler for
arbetstagama.

Veckovila 14 §
I dag har arbetstagaren ratt till 36 timmars
veckovila. Om det ar nagot sarskilt fbrhallan-



lande som inte kunnat rbrutscs av arbcts-
givaren. far ban gora undantag tillfalligtvis
fran derma rcgci. Del ar en ganska strang
skrivning.

Utredningen foreslar att veckovilan sanks till
35 timmar. Men dessutom far arbetsgivaren
tillfalligtvis i stallet tillampa 24 timmars
veckovila "om sakliga tekniska eiler arbets-
organisatoriska skal finns". Det ar en mycket
kraftig uppmjukning. Men inte nog med det.
Arbetsgivaren far dessutom ta bort veckovi-
lan belt om det ar nodvandigt med hansyn till
verksamhetens natur eller om det i annat fall
finns sarskilda skal. Da ska arbetstagaren
visserligen kompenseras med motsvarande
ledighet eller i undantagsfall lampiigt skydd.
vad det nu kan vara. Kanske en avslappnande
tablett?

Rast 11 §
Rast ar arbetstagarens fritid som hon far an-
vanda som bon vill, t.ex. lamna arbetspiat-
sen, ringa till sjukhuset, eller gora nagot
annat som man maste utratta under arbetstid
nar man bar ett bundet arbete. An sa langt
som mojligt i forvag veta nar rasten kommer
ar darfor for manga arbetstagare en inte
oviktig rattighet. Rastema ska i dag fbrlaggas
sa att arbetstagaren inte utfor arbete mer an 5
timmar i fbljd.

Utredningen foreslar nu att arbetstagaren ska
kunna utfbra arbete 6 timmar i fbljd utan rast.
Man sager att den arbetstagare som vill, ska
kunna ga hem tidigare i stallet for att ta rast.
Vad man da som vanligt glommer ar arbets-
givarens ratt att leda och fordela arbetet. Den
innebar i det bar fallet att arbetsgivaren fort-
farande kan bestamma att rasten ska laggas ut
efter 5 timmar eller 2 timmar eller 1 timme
aven om det inte passar arbetstagaren. I sjal-
va verket okar derma regel arbetsgivarens fria
beslutanderatt och minskar skyddsvardet bos
regeln, eftersom arbetsgivaren kan tvinga
arbetstagaren att jobba 6 timmar i struck vare
sig hon vill eller inte. Att olycksfallsrisken
okar med uttrottade arbetstagare behover
man inte vara professor for att fbrsta. Utred-
ningen presenterar t.o.m. en vetenskaplig ut-
redning som visar att det finns sadant sam-
band. men det paverkar inte torsiaget.

For att gora rasten annu tlexiblarc. tor ar-
betsgivaren da forstas. tar man i torsiaget
bort arbetsgivarens skyldighet eniigt den
nuvarande lagen att "pa for hand ange langd
och jorlaggmng sa noga som omstandig-
heterna medger." Motiveringen till att ta bort
dessa skyddsregier for arbetstagaren ar nastan
festlig i sin enfald, om den inte samtidigt
vore sa fbrljugen.

"Den nya lagen innehaller inte ndgra regler
om rastens langd och pa vilka villkor den
skall ges. Inneborden av bestammelsen ar
darmed att den ndrmare fdrldggningen av
arbetstiden och avbrott i den bo'r bestdmmas
pa det enskilda arbetsstallet av arbetsgivaren
och arbetstagama tillsammans" sid 255.
Sammanstall det med fbljande:

"Vara overvdganden tar sin utgdngspunkt i
arbetsgivarens ratt att leda och fdrdela arbe-
tet. Det ar arbetsgivaren som nar beslutan-
deratten och nds inte enighet har arbets-
givaren beslutanderdtten." Sid 188. Sa var
det med den gemensamma beslutandcratten

Ordinarie arbetstid 15 §

Dagens bestdmmelser i lagen
Den ordinarie arbetstiden far eniigt dagens
arbetstidslag uppga till hogst 40 timmar per
vecka. Om det behovs med hansyn till arbe-
tets natur far arbetstiden uppga till hogst 40
timmar per 4-veckorsperiod. men bara da.

Arbetstidslagen bestammer den ordinarie
arbetstidens langd. Men lagen bestammer
inte att overtidsersattning ska ga ut. De be-
stammelsema finns i det centrala kollektiv-
avtalet.

Nar arbetstiden gar utanfbr arbetstidslagens
granser ar det overtid eniigt lagen, men av-
talets overtidsbegrepp ar ofta vidare och bar
annat syfte namligcn att bestamma nar over-
tidsersattning ska betalas. Overtidsersattning
utgar oftast inte bara vid arbete over 40
tim/vecka utan ocksa t.ex. for tid utanfbr
tidsramen 7 till 17 mandag till fredag. Det ar
avtalets forlaggningsregler. Utredningen vill
lagga lagens forlaggningsregler under ar-
betsgivarens §-32 befogenheter. Det kommer



sannolikt medfbra art det blir mvckct svart art
sta emot arbetsgivarcns krav pa motsvarande
fbrandringar i avtaiets regler. Och an vane.
For sadana avtal som inte har egna forlagg-
ningsregler gar lagens fbrsamringar rakt in i
det enskilda anstallningsavtalet.

Utredningen; ordinarie arbetstid 15 §
Utredningen foreslar nu att arbetsgivaren
cnsidigt ska kunna fbrlagga arbetstiden 40
timrnar i veckan genomsnittsberaknat under
10 veckor. Den enda begransningen ar att
dygnsvilan och veckoviian ska rcspckteras
Det inrtebar att arbetsgivaren ensidigt kan
lagga ut 13 timmars arbetspass 10 dygn i
rod dag som natt.

Lon och arbetstid
Sambandct mellan Ion och arbetstid uppfattar
de fiesta som ett vaidigt enkelt forhallande.
Ju langre tid man jobbar desto mer bctalt far
man, men sa enkelt ar det inte.

Den Ion man far i planbokcn. ar oftast direkt
beroende av kollektivavtalets bestammelser
om arbetstid. Kollektivavtal paverkar ca 90
% av arbetsplatsema i Sverige

Vi kan saledes se att kollektivavtalet ar den
viktigaste faktom bade nar det galler att bibe-
halla lonens storlek och se till att arbetsgiva-
ren rbrlagger arbetstiden inom fasta ramar
Utan kollektivavtai kan arbetstagaren redan i
dag ha hoppande arbetstider, men da inom
ramen for en vecka eller i vissa fall fyra
veckor.

Arbetstidslagstifmingen ar darfbr staketet,
men den berattar inte hur arbetstiden ska lag-
gas ut eller vilken ersattning som ska utga.
Detta fbljer av kollektivavtalet.

Men da ar det val inga problem. Om arbets-
tidslagen blir samre skyddar kollektivavtalet.
Tyvarr ar det inte sa enkelt.

Arbetstidslagen ar golvet i de fiesta kollekti-
vavtai. Avtalet utgar alltsa Mn regierna i
lagen och kompletterar dem i kollektivavta-
let. Man bar inte skrivit in lagen i avtalet.
Finns det t.ex. inte regler i avtalet som be-

gransar arbetsgivarcns mdjligheter att lagga
ut nattarbete. rnedfor ett slopande av fbrbu-
deL att nattarbete blir tillatet inom avtalsom-
radet. Forsamringen slar ratt in i kollektivav-
talet eftersom man inte reglerat nagot som
man sjalvklart utgatt fran som fbrbjudet,

Kollektivavtalet ar ett resultat av en intresse-
kamp mellan arbetsgivaren och arbetstagar-
na. Sanker man den ailmanna nivan i arbets-
tidslagen far arbetsgivaren ett bra motiv for
att begara motsvarande anpassningar i avta-
let. Vissa arbetsgivare har redan kravt att
avtalen ska anpassa till den nya arbetstids-
lagstiftningen, fast den bara firms som ut-
redning an.

Kollektivavtalen och arbetsgivarens §
32-bifogenheter
Arbetstidens forlaggning d.v.s. hur arbets-
tiden fbrlaggs under, dygnet. veckan, mana-
den eller aret bestams inte i lagen. Dagens
lag oestammer bara forlaggning av arbetstid
till nattcn genom fbrbud att lagga arbete
mellan kl 00.00-05.00 och skyldigheten att se
till att arbetstagaren far 36 timmars veckovi-
la. For ovrigt ar arbetstiden forlaggning en-
ligt lagen ett rent arbetsledningsbeslut. Det ar
arbetsgivaren som bestammer enligt § 32;
arbetsgivarens fria arbetsledningsratt.

Men de ccntrala kollektivavtaien begransar i
regel arbetsgivarens ensidiga ratt att fbrlagga
arbetstiden. Kollektivavtal som innehaller
bestammelser om att arbetstiden far vara
hbgst 8 timmar per dag, begransar arbetsgi-
varens fria arbetsledningsratt enligt lagen.

De flest kollektivtal begransar arbetsgivarens
§ 32-befogenheter pa fler satt. Avtalet kan
bestamma arbetstidsfbrlaggningen exakt
tex., kl 8-12, lunch, kl 12.30-16.00 eller,
vilket ar vanligare, med ett yttre staket mel-
lan kl 6.00 - 17.00. Gar arbetsgivaren utanfbr
arbetstidens langd (t.ex. 40 timmar per
vecka) eller arbetstidens forlaggning, efter kl
17.00 i exemplet, far ban betala over-
tidsersattning.

Saknas sadana regler i kollektivavtalet galler
endast sparrama i lagens 40-timmar/vecka
eller 160 timmar per 4-veckorsperiod,
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veckovila mcd nattarbetsrbrbudet. dygnsvila
och veckovila. Finns det inte kollektivtal bar
arbetsgivaren redan i dag stor rrihet att enligt
sin arbetsledningsratt besluta om arbetstids-
fbrlaggningen.

Arbetstidsreglema i kollektivavtalet innehal-
ler en piska for arbetsgivaren att fblja rcg-
lema och en morot for arbetstagaren att gora
det smidigt for arbetsgivaren. Piskan ar oka-
de kostnader for overtidsersattning och bver-
tidsavgift om mer overtid an lagen tillater tas
ut. Moroten ar overtidsersattningen. Den
utgar bade nar arbetstidens langd bverskrids.
alltsa mer an atta timmar per dag eller mer an
40 timmar per vecka i vara exempel, och nar
arbetsgivaren foiiagger arbetstid utanfor de i
avtalet angivna ramama.

Reglema i det centrala kollektivavtalet ar
darfbr den viktigaste faktorn bade nar det
galler att bibehalla lonens storlek och se till
att arbetsgivaren hindras fran att ta ut oregel-
bundna arbetstider i onodan.

Vid vissa foretag bar man bbijat traffa lokala
overenskommelser om kor.junkturanpassad
arbetstid. Mer arbetstid laggs ut nar det finns
mycket att gora och man ar ledig nar det
finns lite att gora. Denna flexibilitet uppskat-
tas av forfattama till arbetstidsutredningen.
Det kan man val forsta eftersom det ar ett satt
att overlata beslutanderatten om arbetstidens
forlaggning till arbetsgivaren. samtidigt som
man avtalar bort overtidsersattningen. Ar-
betstagaren sanker sin Ion och minskar moj-
ligheten att styra sin fritid.

Det undcrforstadda budskapet i utredningen -
att det centrala kollektivavtalet begransar
arbetstagarens ratt att fritt styra sin arbetstid -
ar darfor falskt. Det kan man visa genom tva
exempel som utredningen ger pa hur arbets-
tagarens inflytande over arbetstiden ska oka.

1. Kollektivavtalet och arbetstidslagen hin-
drar arbetstagaren som jobbar 40 timmar i
veckan fran att jobba mer en vecka, och
mindre en annan. aven om hon onskar det.

2. Arbetstagaren som vill korta ned arbets-
dagen och inte ta rast hindras genom 5-
timmarsregein i arbetstidslagen.

Men man glommer att beratta att det ar ar-
betsgivaren som bestammer om man inte blir
overens hur arbetstagaren ska oka mojlighe-
ten att anpassa arbetstiden efter sina indivi-
duella behov. Den bamfbralder som inte kan
ha varierande arbetstid tvingas anda till det
om skyddsreglerna i lagen och avtalet tas
bort. Arbetsgivaren behover bara vaivilligt
lyssna och sedan avge skal till varfor nan inte
vill gora som arbetstagaren vill.

Sammanfattningsvis innebar utredningens
forslag att arbetstagaren kan fa hoppande
arbetstider vare sig hon vill eller inte, samt
att ratten till overtidsersattning i vart fall pa
sikt blir mindre.

Overtid 17 -19§§

Dagens regler
Overtid ar arbetstid som overstiger 40 tim-
mar per vecka eller 160 timmar per 4-
veckorsperiod nar arbetsgivaren far anvanda
den berakningsperioden, eller msrjourtid an
vad lagen medger. Den far uppga till hogst
200 timmar per ar. Arbetsgivaren ar skyldig
att anteckna all overtid. Om ban tar ut for
mycket overtid far ban betala en dvertids-
avg,ft med 1 procent pa basbeloppet for vaije
otillaten 6vertidstimme( ca 360 kr per otilla-
ten overtidstimme).

Utredningens forslag
Den tillatna overtiden sanks till 100 timmar
per ar. Har kommer antligen en fbrbattring
tror man. Icke. Genom att den totala arbets-
tiden per vecka far uppga till 48 timmar och
utjamnas under en 10-veckorsperiod till i
genomsnitt 40 timmar, fbrsvinner ett stort
behov for arbetsgivaren att overhuvudtaget ta
ut overtid.

Utredningen foreslar dessutom att arbetsgiva-
ren ska fa ratt att under en fyramanadersperi-
od kvitta ut overtid mot kompledighet. I de
allra fiesta fall ar sannolikt de har reglerna
generbsare mot arbetsgivaren an dagens.
Dartill kommer att utredningen i princip utan
motivering avskaffar arbetsgivarens
skyldighet att fora bvertidsjournal.
Darigenom fbrsvinner i praktiken de faktiska
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mdjligheterna att kontroilera ovcrtidsuttagct
for den fackliga organisationen. For facket
har inte. enligt nagra domar i Arbetsdom-
stolen. nagon oilman ratt att granska arbets-
givarens lonebokfbring.

Overtidsavg,ften byts ut mot allman skade-
standsskyldighet for arbetsgivaren till arbets-
tagaren nar han bryter mot lagen. I regel for-
lorar inte arbetstagarcn nagot om arbetsgi-
varen bryter mot lagen - arbetstagaren far ju
overtidsersattning. Bestammelseraa i dagens
lag som gor det dyrt for arbetsgivaren att
begara for mycket overtid Forslaget gor det
darfor mycket billigare for arbetsgivaren att
bryta mot lagen.

Awikelser fran lagen 21, 22 §

Dagens regler
Arbetstidslagen ar en skyddslagsultnmg.
Men i ett land Finns sa olika fbrhallanden att
det ar svart att gora en lagstiftning som galler
for alia branscher. Tidigare loste man det pa
sa att det farms olika lagar for olika omraden:
En lag for bageribranschen, en annan for
jordbruket etc. Men enligt den svenska mo-
dellen bar man overlatit till parterna att ge-
nom centrala kollektivtal gora de bransch-
anpassningar som ar nodvandiga. Sverige bar
sannolikt harigenom haft Europas mest bran-
schanpassade arbetstidslag. Verksamheten
har kunnat bedrivas dygnet runt vardag som
helgdag och aret om. Eftersom avtalen traf-
fats centralt har de varsta grodoma undvikits,
samtidigt som arbetstagamas intressen kun-
nat beaktas. Paitema har balanserat varandra.

Utredningens forslag; mer makt at
arbetsgivaren, igen!
Arbetstidsutredningen ar anda inte nqjda med
derma vittgaende branschanpassning. Man
tbreslar forsamringar i tre steg.

1. Reglema i lagen mjukas allmant upp, sa
att grundskyddet blir samre.

2. Inte ens utredningen vagar ga sa langt att
man forsamra EG-direktivet tvingande be-
stammelser. Men ovriga bestammelser i la-
gen regler, gor man det mojligt for de lokala

partema att bestamma over genom kollekti-
vavtal. Man uttrycker det sa har: "Ett bortta-
gande av kravet pa medverkan av central
facklig organisation skulle darmed vara en
signal fran lagsr, fiaren att de lokala an-
passningsbehoven tillmdts star belydelse." (
sid 196 ). Att det lokala facket kan utsattas
for utpressning, pa ett satt som paminner om
social dumping, dar olika kategorier arbets-
tagare konkurrerar om jobben med fbrsamra-
de arbetsvillkor, foresvavar sjalvklart inte
utredningen.

3. Arbetsgivaren far dessutom en suveran ratt
att ge sig sjalv undantag fran lagens regler
om skyldighet att meddela arbetstidtfSrand-
ringar 14 dagar i fSrvag, att ge raster och
pauser, att ge dygnsvila och veckovila, om
"det ar ntidvandigt med hamyn till verksam-
hetens natur eller om det i annat fall fore-
ligger sarskilda skal till de(\a skal
ar pa juridiskt sprak nar arbetsgivaren tycker
det ar lampligt. Det arbetsgivaren inte far
igenom i lokala kollektivtal, det bestammer
han sjalv. Utredningen fixar da inte bara
hangsler och livrem at arbetsgivaren, for sa-
kerhets skull limmar man fast byxoma ocksa,
sa att han aldrig ska fa nagra problem med
den nya arbetstidslagen.

Utredningen och jamstalldheten.
I dag tar kvinnor enligt alia undersokningar
ett mycket storre ansvar for barn och hem an
vad mannen gor. Oftast ar det kvinnor som
skoter hamming och lamning pa dagis eller
hos dagmamma. Pa de fiesta dagis i dag
maste man lamna och hamta bamet pa be-
stamda tider, och vissa fall far man annars
hogre avgift. Dagisen ar ofta oppna under en
begransad tid t.ex. fran 06.30 till 18.00. Att
dessa tider styr smabarnsforaldrars liv och i
synnerhet kvinnornas diskuterar utredningen
overhuvudtaget inte. Hur tror man att man
ska kunna ha bam pa dagis nar arbetstiden
fran en vecka till en annan kan variera mellan
20 till 48 timmar och forlaggas nar som heist
pa dygnet utan att arbetstagaren har nagot
bestammande mflvtande?
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Makten pa arbetsplatsen
Utredningens forslag kommer att medfora att
arbetsgivaren okar sin makt att bestamma
ensidigt over arbetstagaren. Men det ar inte
den enda makteffekten.

Utredningen tar bort ett viktigt forhandlings-
bvertag, som facket bar genom den lag som
galler i dag. Om arbetsgivaren i dag t.ex. vill
infbra nattarbete. kan facket forhandla tram
for branschen och arbetstagama rimliga vill-
kor. Arbetsgivaren far inte nagot nattarbete
alls om facket sager nej. Det galler fbrstas
inte om nattarbetet ar belt nodvandigt for att
kunna bedriva verksamheten.

Enligt utredningens forslag kan arbetsgivaren
infbra nattarbete aven om facket sager nej.
Det gor fackets forhandlingsposition svagare.
De regler som fbljer pa en sadan fbrhandling
om nattarbete blir i motsvarande man samre
for arbetstagama. Detta galler inte bara natt-
arbete utan alia de fall dar beslutanderatten
flyttas fran att vara reglerad i lag till arbets-
givarens fria bedomning. Varfbr arbetsgiva-
rens forhandlingsposition ska starkas motive-
rar inte utredningen. Det ar ett mycket klart
trendbrott mot den lagstifming som skett i
princip sedan 1928. dar arbetstagama suc-
cessivt tbrstarkt sina rattighctcr pa arbets-
platsen. Och det ar illavarslande.

Detta missfoster far inte bli lag!
Skyddslagstiftningen och kollektivavtalet ar
det enda som i dag begransar arbetsgivarens
§ 32-befogenheter. Utredningen fbrvandlar
arbetstidslagen fran en fbrbudslagstiftnmg
for arbetsgivaren, som overvakas av yrkesin-
spektionen till en civilrattslig lagstifming dar
det ar arbetsgivaren som ska avgora om na-
got ar "nddvdndigtp.g.a. verksamhetens
natur eller om det i annat fall fSreligger
vagande skaF\e bestammelser som utred-
ningen lyfter ur arbetstidslagen eller kollek-
tivavtalet t.ex. nattarbetsfbrbudet bvergar till
arbetsgivarens fria beslutanderatt. Den mo-
derna flexibla arbetstidsutredningen domi-
nerad av socialdcmokratiska ledamoter utbk-

ar arbetsgivarens § 32 rattigheter! Detta verk-
ligen reaktionara tbrslag far inte laggas till
grund for en ny lag eller ens forandringar i
den som galler i dag. For det finns inga verk-
liga forbattringar. bara forsamringar. Stoppa
forslaget till ny arbetstidslag. Det ar verk-
ligen en "modemisering" vi kan vara utan.

Vad bander nu?
Socialdemokraterna behover ett fett bete for
att locka tillbaka sina valjare. Det verkar som
ett sadant valbete kan bli en fbrkortning av
arbetstiden. Och det ar i och for sig bra. Men
da far man inte glomma att en arbetstidsfbr-
kortning som kombineras med alia de for-
samringar som finns i den bar utredningens
forslag i mycket blir ett slag i luften. Risken
finns att all uppmarksamhet koncentreras pa
6 timmars arbetsdag och att fbrsamringen av
arbetsratten i sjalva verket fortsatter.

Arbetstidsutredningen ar en offentiig utred-
ning. Med den som underlag kommer rege-
ringen gora ett forslag till ny arbetstidslag
som kommer att laggas pa riksdagens bord
senast 31 mars 1998. Logon kan sedan tidi-
gast trada i kraft den 1 juli 1998. Men annu
gar det att paverka forslaget sa att det inte
socialdemokraternas nedrustning av arbets-
ratten fortsatter. Ta darfor upp dctta daliga
forslag i din klubb eller avdelning och skicka
era synpunkter till Arbetsmarknads-
departementet 103 33 Stockholm. Adressera
dcm gama till arbetsmarknadsminister Ulrika
Messing for hon var ordforande i utredningen
till dess hon blev minister, och det ar hennes
departement som tar fram propositionen.
Skicka ocksa dina synpunkter till ditt for-
bund eller LO. Eller varfbr inte prata med era
lokala riksdagsman, skriva en insandare eller
pa andra salt tydligt visa vad ni gillar det bar
forslaget. Det ar nu det gar att gora nagot och
det ar era roster som kan gora att vi far fbr-
battnngar i stallet for de standiga forsam-
ringar vi matats med de senaste aren.
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Arbets-O-riitt 6
13 timmars arbetsdag?

En kritisk granskning avforslaget till ny arbetstidslag (SOU 1996:145)

Denna skrift hcter Arbets-O-ratt 6 Den ar ailtsa den scnastc men sannoiikt inte den sista i
en sene av skrifter som vi har producerat sedan bbijan av 1990-taiet. Skriftema har behand-
lat aktuella hot mot arbetstagarnas rattighctcr pa arbctsplatsen som mot strejkratten. anstall-
ningsskyddet och yttrandefriheten.
Angreppen pa arbetstagarens rattigheter duggar tart. Knappt har regeringen forsamrat an-
stallningsskyddslagen. sa att skyddet i princip kan demonteras pa sma fbretag, fbrran man
ger sig pa arbetstiden. Det sker i en offentlig utredning, dar Sociaidemokratema ar i majori-
tet. For sakerhets skull tillsatter man en tjansteman fran ett arbetsgivarfbrbund som sekrete-
rare, ailtsa den som i praktiken skriver texten. Och det marks. Under sken av att gora arbeta-
rens valfrihet storre. flyttar man over beslutanderatten till arbetsgivaren och tar bort viktiga
skyddsbestammelser i lagen.
Utredningen vill oka arbetsgivarenens fria arbetsledningsratt: § 32-befogenheter.
Men det ar inte det allvarligaste med utredningen. For utredningen angriper grundbulten i
skyddet for den svenske arbetstagares rattigheter. kollektivavtalet. Utredningen utgar fran
SAF:s modell att avtaien om arbetstagarens arbetstid i fbrsta hand ska traffas mellan arbetsgi-
varen och den anstallde. eller i andra hand med det lokaia facket.
Arbetstidslagstiftningen ar en typisk skyddslagstiftning. Enligt utredningen be nailer och till
och med utdkar arbetsgivaren sina § 32-befogenheter Det ar darfbr som upplagt for utpress-
ning i den hog re skolan. om lagforslaget gar igenom.
Skriften gar pa ett mycket kortfattat satt igenom och bemoter de motiveringar som" refbrmiv

rama" anvander for att fbrsoka riva ner det rattsskydd som det tagit decennier for arbets-
tagarna att bygga upp. Slutsatsen ar att fbrslaget till ny arbetstidslag bor stoppas dar det hor
lemma; i papperskorgen.

Foifattaren
Jag arbetar pa LO-Rattsskydd AB sedan mer an 15 ar tillbaka. LO-Rattsskydd AB ar LO-forbundens
juridiska byra. Det ar den byra som driver flest processer pa det arbetsrattsliga omradet i Sverige.
Jag ar darfor val fortrogen med amnet for denna skrift. Asikterna ar mina egna men jag vet att de
delas av manga inom den fackliga rorelsen.
Flera personer inom den fackliga rorelsen har bidragit till denna skrift med synpunkter och praktiskt

arbete. Elettan i Stockholm. SEKO Trafik OST. Forsakringsanstalldas forbund avd 31. Grafiska
fackforeningen i Stockholm och Stockholmsavdelningen av Vardforbundet SHSTF har tajalpt till
med praktiskt arbete och ekonomiskt stod.

Bestalhiing av denna broschyr kan ske hos SEKO Trafik Ost, genom att satta in 15 kroner
for ett exemplar och 5 kronor for vaije ytterligare exemplar pa postgiro 461 10 10-2. Storre
upplagor efter overenskommelse. Bestallning kan ocksa ske genom FAX 08-762 45 54 eller
telefon 08-762 45 57. Skriv Arbets-O-ratt 6 pa talongen. Eller annu battre, lagg detta exemp-
lar i kopiatorn och kor sa manga exemplar Du behover.

OKurtJunesid 1997

Skriften far kopieras fritt inom den fackliga rorelsen och med denna sympatiserande
organisationer.
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