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REMISSVAR (Ju2010/5906/EMA) 

 
Direktiv om företagsintern överföring av personal  
(förslag från Europeiska kommissionen) 

 
 
Allmänna synpunkter 

Saco ser positivt på direktivets syfte att underlätta företagsintern överföring av 
kompetens. De personalkategorier som avses är chefer, specialister och 
trainees. Uppehållstillstånden ska begränsas till tre år för chefer och 
specialister och till ett år för trainees. Ett mer enhetligt regelverk behövs, idag 
råder stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller villkor för tillträde 
- inte minst för medföljande.  

Det är också positivt att det föreslagna direktivet uttryckligen undantar 
forskare från tredjeland, vars inresa och vistelse regleras i det så kallade 
forskardirektivet.  

 Några synpunkter och frågor 

Enligt direktivförslaget ska det normalt krävas beslut av 

myndighet för tillstånd men att ett förenklat förfarande ska kunna 

tillämpas för företag och företagsgrupper. Saco anser att parterna 

på arbetsmarknaden bör höras innan beslut kan tas om ett 

förenklat förfarande.  Parterna har idag erfarenheter av detta och 

en nära dialog med migrationsverket om dess arbete med och 

tillämpning av lagen om arbetskraftsinvandringen från 2008. 

 Enligt förslaget får personer som överförs arbeta upp till tre år 

med andra anställningsvillkor och lön än dem som gäller för 

arbetstagare i värdlandet. Saco anser att berörda fackförbund ska 

få möjlighet att yttra sig om lön och andra anställningsvillkor på 

det sätt som sker idag när det gäller ansökan om arbetstillstånd. 

Utgångspunkten ska även här vara att löne- och 

anställningsvillkor ska följa lagar, regler och praxis på den 

nationella arbetsmarknaden.  

 Med anledning av att vi i svenska sammanhang tenderar att 

använda begreppet trainee realivt brett så bör definitionen  enligt 

artikel 3 noteras: “..en person med bevis på högre utbildning som 

överförs för att han ska bredda sina kunskaper om och 

erfarenheter av ett företag som förberedelse för att ta över en 

ledande ställning inom företaget.” 
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 Enligt förslaget kan medlemsstaterna avslå en ansökan med 

hänvisning till inresekvoter för tredjelandsmedborgare. En fråga 

är hur det sammanhänger med de åtaganden som EU och 

medlemsstaterna har gjort i GATS och bilaterala frihandelsavtal? 
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