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§ 1 Parterna konstaterar att uppgörelse träffats denna dag om löner och allmänna
anställningsvillkor för perioden den 1 maj 2004 – 30 april 2007 i enlighet med
bilagorna 1, 2 , 3 och 4.

§ 2 Med avtalsåret 2004 avses perioden 1 maj 2004– 30 april 2005, med avtalsåret
2005 avses perioden 1 maj 2005 – 30 april 2006 och med avtalsåret 2006 avses
perioden 1 maj 2006  – 30 april 2007.

§ 3 Det avtal om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän som gäller mellan
parterna fram till den 30 april 2004 skall gälla från den 1 maj 2004 med tillägg till
§ 5 mom 6 Föräldralön enligt bilaga 2.

§ 4              Parterna har enats om nya regler för arbetstidsförkortning, bilaga 3.

§ 5 Parterna är överens om att uppta överläggning om nödvändig anpassning av
avtalen om det under avtalsperioden föranleds av förändringar i Arbetstidslagen
respektive Sjuklönelagen.

§ 6 Parterna har enats om ”Avtal om riktlinjer avseende kompetensutveckling”,
bilaga 4, prolongeras under avtalsperioden.



§ 7 Parterna noterar att man inom Industriavtalets avtalsområden undersöker
förutsättningarna att upprätta gemensam lönestatistik. GFF och CF är överens om
att informera sig om resultatet av dessa undersökningar och gemensamt utvärdera
dessa.  

§ 8 Parterna ska skriftligt informera om de gemensamma riktlinjer som
huvudorganisationerna har enats om för genomförandet av den europeiska
överenskommelsen om distansarbete, så att medlemsföretag kan beakta
överenskommelsen i de fall då avtal om distansarbete träffas med medarbetare.

§ 9 Mellan Grafiska Företagens Förbund å ena sidan och Grafiska Fackförbundet,
Ledarna, Sif och Sveriges Civilingenjörsförbund å andra sidan finns sedan 1993
ett arbetsmiljöavtal, vilket reviderades under 2002 av en arbetsgrupp gemensam
för samtliga parter. Parterna är överens om att denna arbetsgrupp förutom tidigare
uppdrag, under avtalsperioden också skall ta fram förslag till revideringar av detta
avtal om det påkallas utifrån lagstiftning eller regeringens förslag om ökad
medfinansiering.

§ 10 Parterna är överens om att i en arbetsgrupp övergripande analysera vad den
ändrade pensionsåldern till 67 år får för konsekvens för olika avtalsregler.

§ 11 Parterna är ense om att bestämmelser om förhandlingsordning,
tjänstemarknadsnämnd SAF-PTK samt Tjänstemarknadskommitté SAF-PTK
enligt §§ 9 och 10 i förhandlingsprotokollet till avtalsuppgörelsen SAF-PTK
1976-05-21 förlängs att gälla med samma giltighetstid som avtalet om allmänna
anställningsvillkor mellan parterna.

§ 12 Avtalet om allmänna anställningsvillkor gäller fr o m den 1 maj 2004 t o m den 30
april 2007. Om inte avtalet sagts upp senast tre månader före giltighetstidens
utgång, förlängs det för ett år åt gången med samma uppsägningstid. Sker
uppsägning löper avtalet efter utlöpningsdagen med sju dagars ömsesidig
uppsägningstid.
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