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Till CF:s lokala förtroendemän och
medlemmar vid företag inom
Grafiska Företagens Förbund

Avtal klart mellan CF och Grafiska Företagens
Förbund

En ny överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor har
slutits mellan Sveriges Civilingenjörsförbund och GFF avseende
perioden 2001 - 2004

Den 14 maj 2001 träffades ett nytt avtal om löner och allmänna
anställningsvillkor gällande GFF:s medlemsföretag och CF:s medlemmar
vid dessa företag. Avtalet gäller även för medlemmar i övriga PTK-anslutna
SACO-förbund vid företagen.

Avtalet löper på 38 månader och gäller från den 1 mars 2001 till den 30
april 2004. Avtalet delas upp i perioder om 13 månader de första två
avtalsåren respektive 12 månader det sista året. Endera part kan senast den
31 december 2002 säga upp avtalet i förtid vad avser det tredje avtalsåret.

Avtalet innebär i huvudsak följande :

Löner

Pott och löneöversyn en gång per år, den 1 mars 2001, 1 april 2002 och 1
maj 2003, för lokal förhandling och individuell fördelning. Parterna kan
lokalt komma överens om annan tidpunkt för gemensamma löneöversynen.

Potten är 2,1 % 1 mars 2001, 1,8 % 1 april 2002 och 1,6 % 1 maj 2003.

Löneöversynen är öppen till sin konstruktion och skall medföra
löneökningar utöver de i avtalet angivna potterna.

Tjänsteman som under en period fått liten eller ingen löneutveckling skall
vid lönesamtal informeras om vad tjänstemannen kan göra för att höja
lönen. Överläggningar skall hållas mellan de lokala parterna om
tjänstemannen begär det.



2001-05-17 2 (4)

c:\temp\avtalsinfo gff 010424.doc

Diskriminerande eller andra omotiverade löneskillnader (t ex på grund av
kön, ålder eller etnisk tillhörighet) får inte förekomma. Om det vid analys
framgår att sådana omotiverade skillnader finns skall dessa justeras före
löneförhandlingarna. Pengar skall således inte tas från potten.

Sammantaget bedömer vi att avtalet ger tjänstemännen en löneutveckling
för den kommande avtalsperioden som är minst lika bra som under den
gångna.

Allmänna anställningsvillkor

Det avtal som tidigare gällt förlängs i huvudsak utan förändringar fram t o m
den 30 april 2004. De bestämmelser i avtalet som reglerar
övertidskompensation och havandeskapslön ändras dock enligt följande:

Övertidskompensation

6 § Mom 1 ändras på så sätt att kretsen som kan avtala bort rätten till
särskild övertidskompensation begränsas. Ordet främst stryks och
möjligheten att avtala bort rätten till övertidskompensation kommer sålunda
att fortsättningsvis endast att omfatta tjänstemän i chefsställning eller
tjänstemän med frihet i arbetstidens förläggning. En ventil har dock införts i
den nya texten. För det fall särskilda skäl föreligger kan även tjänstemän
utanför den ovan beskrivna kretsen avtala bort rätten till särskild
övertidskompensation.

En sådan överenskommelse skall vidare vara skriftlig och avse en period om
ett semesterår om inte arbetsgivaren och tjänstemannen kommit överens om
någonting annat. Är man missnöjd med överenskommelsen kan den inför
varje nytt semesterår omförhandlas.

CF:s lokalavdelning ska underrättas av arbetsgivaren om sådan
överenskommelse.

Nytt är även att arbetsgivaren skall redovisa motiven för överenskommelsen
om tjänstemannaklubben begär det.

Havandeskapslön

5 § Mom 6 får numera rubriken Föräldralön. Bestämmelsen är numera
könsneutral och omfattar såväl kvinnor som män. Även tjänsteman som
mottar adoptivbarn har rätt till föräldralön. Rätten till föräldralön är kopplad
till tjänstledighet med föräldrapenning eller havandeskapspenning.
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Arbetstidsförkortning

Lokal överenskommelse om arbetstidsförkortning kan träffas i enlighet med
bilaga tre till avtalet. Även tjänstemän på arbetsplatser som saknar
tjänstemannaklubb eller kontaktperson kan träffa överenskommelse med
företaget om arbetstidsförkortning. Skillnaden mot förra avtalsperioden är
att arbetstidsförkortning nu är huvudregeln och att 0,5 % per år av
lönepotten därför öronmärkts för just arbetstidsförkortning. 0,5 % motsvarar
en dag per år. De lokala parterna kan avtala om en dags ledighet under
2001, två dagars ledighet under 2002 och tre dagars ledighet under
avtalsåret 2003 och varje år därefter. Man kan emellertid lokalt välja en
annan modell för arbetstidsförkortning om man så finner lämpligt,
exempelvis uttag i timmar (kompbank).

Om överenskommelse inte träffats per den 30 september 2001 så höjs
månadslönen generellt med 0,5 % per den 1 mars 2001, den 1 april 2002
och den 1 maj 2003.

Riktlinjer avseende kompetensutveckling

De riktlinjer som antogs förra avtalsperioden ligger fast (se bilaga 4).
Nyheter för avtalsperioden 2001 – 2004 är att planerings- eller
utvecklingssamtal skall föras regelbundet. Vidare skall en personlig
utvecklingsplan upprättas om tjänstemannen så begär det.

Tjänstemannens arbete skall planeras så att tillräckliga resurser i form av tid
och pengar avsätts för kompetensutvecklingen. De åtgärder som
överenskommes bör dokumenteras och följas upp.

Arbetsmiljö

På detta området finns sedan 1993 mellan parterna ett arbetsmiljöavtal.

Parterna är nu överens om att tillsätta en arbetsgrupp för en genomgång av
detta arbetsmiljöavtal. Gruppens arbete bör bland annat inriktas på:

• arbetstidens och organisationens inverkan på arbetsmiljön
• sätt att förebygga diskriminering och kränkande särbehandling, samt
• att följa upp och dra nytta av motsvarande arbete i andra branscher.
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Vad händer nu?

Nu tar den lokala löneförhandlingen vid. Samtidigt som vi på CF går ut och
informerar om det träffade avtalet kommer GFF att informera sina
medlemsföretag. Det finns enligt vår mening all anledning att påbörja
löneprocessen så snart som möjligt. Frågor och kommentarer kan alltid
ställas till undertecknad eller till jouren 08-613 80 01.

Med vänlig hälsning
SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUND
Förhandlingssektion Industri

Ambjörn Wahlberg
Ombudsman
Branschansvarig GFF
08-613 80 06
ambjorn.wahlberg@cf.se

Bilagor: Förhandlingsprotokoll
Löneavtal
Den lokala löneprocessen 2001
Ditt lönesamtal 2001


