
SLUTFÖRHÖR 15.10.2015/KOLLEKTIV 
ARBETSRÄTT/Bruun

Auditorium A309 kl. 8.15-10.00.

Besvara två (endast två) av följande tre frågor:

1) Regleringskompetensen enligt kollektivavtalslagen

(Säännöstämiskompetenssi työehtosopimuslain mukaan)

2) a) Förklara vad det innebär att kollektivavtalet har en tvingande och

automatisk (pakottava ja automaattinen) rättsverkan

b) Hur kan en oorganiserad arbetsgivare veta om det finns ett allmänt

bindande kollektivavtal i branschen som han bör följa?

ifž

c) Vem/vilka kan vara part i ett kollektivavtal?

d) Hur kan arbetsmarknadsparterna på europeisk nivå påverka .

lagstiftningen inom EU?

3) Maria Karlsson är en av den lokala fackliga organisationen utsedd
förtroendeman och löneförhandlare för metallarbetarförbundet på
företaget Plåtburk AB. Förhållandena på företaget har varit spända.
Ett antal uppsägningar har ägt rum under den senaste tiden, men efter
några stora beställningar från Indien har läget börjat ljusna. På
förbundsnivå har det slutits eti avtal som långt låter de lokala parterna
bestämma om eventuella löneökningar.

Eftersom det nu går bra för företaget väntar sig den kvarvarande
personalen stora löneökningar efter många magra år. Bolagets ledning
anser dock att det inte finns något utrymme för lönelyft och de lokala
förhandlingarna drar ut på tiden. Till slut blir en grupp anställda, somhör till facket, men som inte är medlemmar i den lokala fackligaorganisationens styrelse, ytterst förargade och en vild strejk utbryter, Istrejken deltar ungefär hälften av bolagets personal på 80 personer.

Hur ska bolagets ledning och Maria Karlsson agera i detta läge?



Har bolaget någon möjlighet att vända sig till arbetsdomstolen för att

fä en lösning på konflikten?

VD:n för Plåtburk AB Plåt-NikIas är ytterst irriterad över den vilda

strejken, som hotar försena företagets viktiga leveranser till Indien.

Han undrar vilken möjlighet han har att upphäva de strejkande

arbetstagarnas arbetsavtal och sedan snabbt nyrekrytera ersättare och

dessutom kräva skadestånd av facket för de kostnader som uppstått

med anledning av konflikten. Bedöm arbetsgivarens rättsliga

möjligheter till dessa åtgärder.

Resultaten kommer senast den 20.10.2015 (på Moodle/Hanken och
Uni/anslagstavlan)

Lycka till! !


