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LÖNEAVTAL MELLAN
GRUVORNAS ARBETSGIVAREFÖRBUND OCH
SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUND

Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF) och Sveriges Civilingenjörsförbund m fl (CF) är ense
om följande avtal att gälla för GAFs medlemsföretag och CFs medlemmar vid dessa företag.

Med civilingenjörer avses i detta avtal även andra akademiker som företräds av CF.

1 Gemensamma utgångspunkter

Det är GAFs och CFs gemensamma uppfattning att ökad lönsamhet, produktivitet och
utvecklingskraft i företagen utgör avgörande förutsättningar för ökad konkurrenskraft och
tillväxt. Därigenom skapas förutsättningar för civilingenjörernas löneutveckling i företagen.

Produktivitetsutveckling är ett resultat av en skapande process som förutsätter tydliga mål
för företagets verksamhet och för civilingenjören. Företagets chefer har ett särskilt ansvar
för att mål sätts och att uppföljning av resultat sker.

Motivet för varje utvecklingsinsats skall vara att stärka företagets konkurrenskraft.
Civilingenjörernas utbildning och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets
produktivitet och förnyelse. Det är därför viktigt att under hela deras yrkesliv ge dem
tillfälle och motiv till en ändamålsenlig kompetensutveckling vilket bör återspeglas i den
praktiska lönesättningen.

2 Grundläggande principer för lönebildning i företagen

2:1 Lönesättning och löneutveckling för civilingenjörerna sker mot bakgrund av de
förhållanden som skapar företagets ekonomiska förutsättningar, främst produktivi-
tetsutvecklingen och civilingenjörernas bidrag härtill.

Lönesättningen skall vara en del av en produktivitets- och intäktsskapande process
och stimulera till ökade insatser.

Lönesättningen skall grundas på systematisk och motiverad bedömning.

I företaget bör finnas kriterier för lönesättning för alla karriärvägar t ex
specialister/experter och chefer.

Samma löneprinciper skall gälla för kvinnor och män liksom för yngre och äldre och
oavsett etnisk tillhörighet.

2:2 Lönesättningen skall vara individuell och differentierad med hänsyn till verksam-
hetens krav och arbetsuppgifternas art och innehåll, individuell kompetens,
duglighet och uppnådda resultat samt insatser för utvecklingen av andras kompe-
tens som är av vikt för verksamheten. Bestämmande för den individuella
lönesättningen är i första hand måluppfyllelse och faktiska resultat.



3 Löner och löneutveckling

3:1 Gemensam genomgång

De grundläggande principerna för lönebildningen enligt detta avtal förutsätter att de
lokala parterna gör en gemensam genomgång av avtalets intentioner och tillämp-
ningen på företaget. Med sin kännedom om företagets förhållanden bör de lokala
parterna komma överens om formerna för lönerevisionen.

De lokala parterna skall inför förhandlingarna analysera kvinnornas löner i förhål-
lande till männens. Framgår det av dessa analyser att omotiverade löneskillnader
finns i företaget skall dessa justeras i samband med lönerevisionerna.

3:2 Lönesamtal

En genomgång sker årligen av varje civilingenjörs lön. Lönesamtalet sker mellan
lönesättande chef och civilingenjören med utgångspunkt från de grundläggande
principerna i detta avtal. Varje civilingenjör skall veta på vilka grunder lönen sätts
och vad civilingenjören kan göra för att öka lönen.

3:3 Lönerevisioner

De lokala parterna skall genomföra en lönerevision per avtalsår.

Revisionerna skall ske med utgångspunkt från "Gemensamma utgångspunkter" och
"Löneprinciper" enligt punkterna 1 och 2.

Lönehöjningarna skall gälla fr o m 2001-02-01, 2002-03-01 respektive
2003-04-01, såvida inte annat överenskommes.

För genomförande av lönerevisionerna ställs till de lokala parternas förfogande ett
löneökningsutrymme om 2,1, 1,8 samt 1,6 procent respektive avtalsår, av
lönesumman för CF-medlemmarna dagen före respektive revision, om inte annat
överenskommes.

I samband med lönerevisionen skall de lokala parterna, utöver ovan angivna
utrymme, förhandla om individuella löneökningar i syfte att bibehålla eller uppnå
önskad lönestruktur för civilingenjörsgruppen.

Vid lönesättningen skall beaktas civilingenjörens ökade erfarenhet i sin befattning,
mer kvalificerade arbetsuppgifter, höjda krav i arbetet, större befogenheter och
ansvar, befordran samt bättre arbetsinsatser.

För CF-medlem som erhåller liten eller ingen löneökning skall särskilda överlägg-
ningar föras om den enskildes förutsättningar för arbetsuppgifterna och rådande ar-
betsförutsättningar, behov av kompetenshöjande insatser eller andra
ändamålsenliga åtgärder.

4 Förhandlingsordning

4:1 Saknas CF-avdelning vid företaget lämnas förslag till, och sker överläggning med,
den enskilde civilingenjören.

4:2 Kan de lokala parterna ej enas, äger part att påkalla central förhandling.


