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§1
IKEM tecknar avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer respektive Naturvetarna om likalydande
förhandlingsordning enligt bilaga, att från den 1 september 2017 ersätta §7 i
avtalsuppgörelsen den 10 maj 1989 mellan SAF och PTK samt § 9 och 10 i avtalsuppgörelsen
den 21 maj 1976 mellan SAF och PTK.

§2
Lokal förhandling som har avslutats före den 1 september 2017 omfattas av den
förhandlingsordning som gällde mellan parterna fram till den 31 augusti 2017.

§3
Förhandlingen förklaras avslutad
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FÖRHANDLINGSORDNING MELLAN IKEM, INNOVATIONS
OCH KEMIARBETSGIVARNA OCH UNIONEN/SVERIGES
INGENJÖRER/NATURVETARNA

§ 1 SAMFÖRSTÅND TILL UNDVIKANDE AV TVIST1

Parternas utgångspunkt är att atbetsgivare och tjänstemän i konstruktiva diskussioner som
präglas av ömsesidig förståelse, ordnar sina gemensamma angelägenheter och på det sättet
törsöker undvika tvister. 1 de fall tvist uppstår är parterna överens om följande
förhand 1 ingso rd n ing.
Syftet med förhandlingsordningen är att parterna, först de lokala och sedan de centrala, i
samma anda ska lösa tvisterna inom ramen för förhandlingsordningen. På det sättet kan vi
även framledes upprätthålla en god tradition av att så långt möjligt undvika tvistelösning i
domstol och därmed bidra med en effektiv och smidig tvistehantering till fördel för såväl
anställda som företag.
Förhandlingsordningen omfattar samtliga tjänstemän som är anställda hos medlemmar i IKEM,
lnnovations- och kemiarbetsgiva rna2.

§ 2 FREDSPLIKT

Parterna är ense om att fredsplikt råder rörande anställningsvillkor och förhållandena i övrigt
mellan parterna under giltighetstiden av avtal om löner och allmänna anställningsvillkor
mellan IKEM, Innovations- och kemiarbetsgivarna och Unionen/Sveriges
Ingenjörer/Naturvetarna.

Anmärkning
Parterna är överens om att denna bestämmelse inte påverkar rätten att vidta sympatiåtgärder enligt
41 medbestämmandelagen.

§ 3 FÖRHANDLINGSSKYLDIGHET

Om det uppstår en rättstvist eller intressetvist rörande anställningsvillkor eller förhållandet i
övrigt mellan parterna ska förhandlingar föras i den ordning som följer av detta avtal.
Anmärkning

1 Om en förhandling mellan ett medlemsföretag och arbetarparten vid företaget gäller en eller flera
tjänstemäns sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter eller förhålla sig till arbetarna, har Unionen respektive
Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna rätt att begära närvaro vid förhandlingen i syfte att ta del av uppgifter
som kan vara av betydelse för att ta tillvara den enskilda medlemmens intressen. Detta överensstämmer
med vad som gällt enligt tidigare förhandlingsordning och innebär inte att tjänstemannaparten kan ha
anspråk på att det inte iförhandlingen sker enskilda överläggningar mellan medlemsföretaget och
arbetarparten.

2 Parterna är överens om att utanförstående fackliga organisationer inte kan åberopa
förhandlingsordningen mot medlemmar i IKEM, Innovations- och kemiarbetsgivarna.

2(5)



Parterna är överens om att samtliga tvis ter där anställningsförhållandet ingår som en nödvändig
förutsättning för ett rättsanspråk omfattas av förhandlingsardningen.

Enskild tjänsteman som utan stöd av Unionen/Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna vill driva talan
angående ett avtal mellan arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen eller enligt lag utan
att det i tvisten också finns frågor som rör kollektivavtal, har möjlighet att avstå från
förhandlingar enligt förhandlingsordningen, dock gäller att förhandlingsordningen måste
fullföljas om förhandlingar i tvisten har inletts.
Anmärkning

1 kollektivavtalfinns regler som hindrar talan enligt t.ex. skadeståndsiagen. Nu angiven
reglering berör inte sådana regler.

Tjänstemän som enligt vad som nu sagts väljer att väcka talan utan förhandlingar enligt
förhandlingsordningen, ska beträffande talefrister iaktta följande. Gäller talan anspråk enligt
lag som innehåller regler om specialpreskription tillämpas reglerna i lagen. 1 övriga fall ska
talan väckas inom fyra (4) månader efter det att tjänstemannen fått kännedom om den eller
de sakomständigheter vartill yrkandet hänför sig och senast två (2) år efter det att
sakomständigheten har inträffat. Iakttas inte fristerna för väckande av talan som anges i detta
stycke har tjänstemannen förlorat sin talan.

§ 4 FÖRHANDLINGAR PÅ LOKAL OCH CENTRAL NIVÅ

Förhandlingar sker först på lokal nivå (lokal förhandling) och därefter, om enighet inte har
uppnåtts, på central nivå (central förhandling).
Lokal förhandling sker mellan parterna på arbetsplatsen.
Central förhandling förs mellan parterna på törbundsnivå.

§ 5 BETALNINGSTVISTER OCH TVISTER OM ARBEISSKYLDIGHET

Vad som i § 6 - $ och 11 - 12 sägs ifråga om frister och väckande av talan gäller inte i tvister
som avses i 34 och 35 § MBL. 1 sådana tvister gäller vad som anges i 37 § MBL.
Anmärkning
1 tvist om arbetstagares uppfinningar ersätter gällande förhandlingsordning bestämmelserna i
35 MBL, som således inte kan tillämpas i sådana tvister.

§ 6 BEGÄRAN OM LOKAL FÖRHANDLING

Uppkommer en rättstvist om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande, ska den
part som vill driva frågan begära lokal förhandling. Begäran ska nå motparten senast två (2)
veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Har tjänstemannen inte fått ett
sådant besked om ogiltighetstalan som avses i 8 § andra stycket eller 19 § andra stycket i lagen
om anställningsskydd uppgår dock fristen till en (1) månad och räknas från den dag
anställningen upphörde.
Om en part inte begär förhandling inom den tid som anges i första stycket har parten förlorat
sin rätt att förhandla i frågan.
Uppkommer en annan tvist än som avses i första stycket ska en lokal förhandling begäras så
snart det kan ske. Begäran ska senast nå motparten fyra (4) månader efter det att den part
som begär förhandling ska anses ha haft kännedom om den eller de sakomständigheter som
ligger till grund för tvisten.
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Om en part inte begär förhandling inom den tid som anges i tredje stycket har parten förlorat
sin rätt att förhandla i frågan. Detta gäller också under alla omständigheter i sådana tvister om
förhandling begärs mer än två (2) år efter det att den eller de sakomständigheter inträffat som
ligger till grund för tvisten eller i tvist om otillåten visstidsanställning mer än en månad efter
det att tiden för anställningen löpt ut.

Anmärkning

För ostridig till betalning förfallen lön eller annan ersättning gäller preskription enligt lag. 1
fråga om möjligheten att vidta s.k. indrivningsblockad gäller 41 § andra stycket MBL.

§ 7 BEGÄRAN OM CENTRAL FÖRHANDLING

Om parterna inte kommer överens om hur en tvist ska lösas vid den lokala förhandlingen ska
den part som vill driva tvisten vidare begära en central förhandling hos motparten.

1 tvister om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande ska begäran om central
förhandling nå motparten senast två (2) veckor från den dag den lokala förhandlingen
avslutades.

Efter lokal förhandling enligt 11 § eller 12 § MBL ska begäran nå motparten senast en (1) vecka
från den dag den lokala förhandlingen avslutades. Det gäller också ifråga om tvister om
tystnadsplikt enligt 21 § MBL samt vid s.k. entreprenadförhandlingar enligt 38 § MBL.

1 en annan tvist än som avses i andra och tredje stycket ska begäran om central förhandling
göras skyndsamt. Begäran ska nå motparten senast två (2) månader från den dag den lokala
förhandlingen avslutades.
Om en part inte begär förhandling inom den tid som anges i tredje eller fjärde stycket har
parten förlorat sin rätt att förhandla i frågan.

§ 8 TIDEN INOM VILKEN EN LOKAL ELLER CENTRAL FÖRHANDLING SKA PÅBÖRJAS

Har en begäran om förhandling gjorts inom föreskriven tid ska förhandlingen påbörjas snarast
möjligt, dock senast inom tre (3) veckor från den dag begäran gjordes. Parterna kan i enskilda
fall komma överens om längre tid.

§ 9 FÖRHANDUNGSPROTOKOLL

Om så begärs ska ett protokoll föras över förhandlingen. Protokollet ska upprättas skyndsamt
och justeras av parterna.

§ 10 HUR FÖRHANDLINGAR AVSLUTAS

En lokal eller en central förhandling är avslutad då parterna kommer överens om det eller ena
parten gett motparten tydligt besked om att han anser förhandlingen avslutad.
Om protokoll förts ska en anteckning om när förhandlingen avslutades göras i
förhandlingsprotokollet.
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§ 11 RÄTTSVERKAN AV PÅGÅENDE FÖRHANDLINGAR OCH AV FÖRLUST AV
FÖRHAN DLINGSRÄTT

Före det att förhandlingar mellan parterna enligt denna förhandlingsordning har avslutats får
parterna inte vidta rättsliga eller andra åtgärder i anledning av tvisten. Det gäller inte om part
genom förhandlingsvägran förhindrat förhandlingar enligt förhandlingsordningen.
Part som enligt bestämmelserna i denna förhandlingsordning hat förlorat sin rätt till
förhandling får inte vidta åtgärder i anledning av tvisten.

§ 12 VÄCKANDE AV TALAN

Den som efter avslutade förhandlingar vill driva en rättstvist vidare måste väcka talan.
1 en tvist om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande eller förklaring att en
visstidsanställning är otillåten och att anställningen ska gälla tills vidare, ska talan väckas inom
två (2) veckor från den dag då den centrala förhandlingen avslutades
och i andra tvister inom fyra (4) månader från nu nämnda dag.
Gäller tvisten tystnadsplikt enligt 21 § MBL ska talan väckas inom tio (10) dagar från den dag
då den centrala förhandlingen avslutades.
Väcks inte talan inom de tider som anges i första stycket har parten förlorat sin talan.

§ 13 ÖVRIGT

Vid fredspliktsbrott och ifråga om interimistiska förordnanden, kan talan föras utan
föregående förhandlingar.

§ 14 GILTIGHETSTID

Förhandlingsordningen gäller tills vidare med en uppsägningstid av sex (6) månader.
Om det mellan IKEM, Innovations- och kemiarbetsgivarna och Unionen respektive Sveriges
Ingenjörer/Naturvetarna gäller kollektivavtal om löner eller allmänna anställningsvillkor vid
den tidpunkt då förhandlingsordningen med iakttagande av uppsägningstiden skulle löpa ut,
förlängs förhandlingsordningen att upphöra samtidigt med nämnda avtals upphörande.
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