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1 Avtalets omfattning

Avtalet gäller för  medlemmar i CF som är anställda i företag
anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation –
avtalsområde IT.

2 Övergripande mål för lönebildningen

Lönebildningen kopplas till företagets övergripande mål och
sker mot bakgrund av företagets ekonomiska och marknads-
mässiga förutsättningar, främst produktivitetsutvecklingen, och
medarbetarnas bidrag till denna. Detta ställer krav på definiera-
de och kommunicerade mål för verksamheten och medarbetarna
som grund för en konstruktiv dialog om lönebildningen och
löneutvecklingen vid företaget.

Det är parternas gemensamma uppfattning att ökad lönsamhet,
produktivitet och utvecklingskraft i företagen samt stabila och
förtroendefulla relationer mellan företagsledning, medarbetare
och lokala fackliga företrädare utgör avgörande förutsättningar
för ökad konkurrenskraft och tillväxt.
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Produktivitetsutveckling är ett resultat av en skapande process
med tydliga mål för företagets verksamhet och för medar-
betaren. Företagets lönesättande chefer har därför ett särskilt
ansvar för att mål sätts upp och att uppföljning av resultat sker.

Avtalets inriktning är att skapa en process där medarbetarens
uppnådda resultat, kompetens och skicklighet knyts samman
med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbild-
ning och kompetensutveckling är av stor betydelse för före-
tagets produktivitet och förnyelse.

3 Den individuella lönen

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad samt vara
kopplad till företagets mål och verksamhetsidé.  Lönesättningen
och lönestrukturen i företaget ska vara saklig och systematisk.
Lönesättningsprinciperna ska vara tydliga och kända. Lönesätt-
ningsprinciperna ska inte vara diskriminerande. Osakliga löne-
skillnader ska elimineras.

Den individuella lönen och löneutvecklingen ska främst grundas
på:

- verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art, innehåll,
svårighetsgrad och ansvar

- individuell kompetens av betydelse för verksamheten
- uppnådda resultat jämförda med uppsatta mål

Vid lönesättningen ska även kunna beaktas samarbetsförmåga,
omdöme, initiativ och engagemang, ekonomiskt ansvar, idéri-
kedom och innovationskraft, ledningsförmåga samt sådan ut-
veckling av egen och andras kompetens som är av vikt för verk-
samheten.
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Uppsatta mål kan även avse utveckling av personliga färdig-
heter.

4 Det individuella lönesamtalet

Det individuella lönesamtalet är ett viktigt led i företagets löne-
bildningsprocess. Samtal om lönen ska ske årligen på arbetsgi-
varens initiativ direkt mellan lönesättande chef och medarbeta-
ren. Detta kan exempelvis innehålla

- beskrivning av företagets lönesättningsprinciper och fakto-
rer av betydelse för den individuella lönesättningen

- uppföljning av satta mål för medarbetaren samt lönesättande
chefens bedömning i övrigt av uppnådda resultat

- diskussion om arbetssituationen vad gäller arbetsuppgifter
och ansvar

- kompetensutvecklingen

5  Den lokala löneprocessen

Löneprocessen sker på företagsnivå. Med sin kännedom om
företagets förhållanden ska de lokala parterna genom ömsesidigt
hänsynstagande i samförstånd medverka i löneprocessen. Här-
igenom uppnås en lönebildning och lönesättning som kan godtas
av både arbetsgivaren och medarbetarna.

Lönerevisionstidpunkt är den 1 januari, om inte annat överens-
kommes.
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Löneprocessen

De lokala parterna träffas i god tid före lönerevisionstidpunkten
för att komma överens om tillämpningen av avtalet vid företa-
get. Därvid gör parterna följande:

- en gemensam genomgång av avtalets innehåll och intentioner
- kommer överens om formerna för den lokala processen
-   upprättar en tidsplan med beaktande av bland annat de indi-

viduella lönesamtalen
- lämnar information om hur lönearbetet ska gå till.

När lönesamtalen genomförts överlämnar företaget till akade-
mikerklubben förslag till nya individuella löner för medlemmar-
na. Därefter förhandlar de lokala parterna och träffar överens-
kommelse om de individuella lönerna. Lönesättande chef med-
delar och motiverar den nya lönen.

Saknas akademikerklubb sker förhandlingen med den enskilde
medarbetaren.

Om en medarbetare inte erhåller lönehöjning i samband med
lönerevision i företaget, ska särskilda överläggningar med be-
rörda parter föras om vad som krävs för en positiv löneutveck-
ling. Den enskildes förutsättningar för arbetsuppgifterna liksom
kompetenshöjande insatser eller andra åtgärder, ska behandlas.
Åtgärderna dokumenteras samt följs upp vid tidpunkt som
överenskommes.
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6 Förhandlingsordning

Det ligger i avtalets anda att de lokala parterna vinnlägger sig
att komma överens. Om enighet inte kan uppnås kan central
förhandling begäras av endera parten.

Central förhandling ska påkallas senast tre veckor efter den lo-
kala förhandlingens avslutande.

Om parterna, trots intentionerna i detta avtal, inte kan enas om
annat, ökas lönesumman för de CF-medlemmar vid företaget
som omfattas av lönerevisionen 2003 med 2,6%.

7 Giltighetstid

Detta avtal gäller fr o m den 1 november 2002 t o m den 31
mars 2004.
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