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Löner

2.1

Lönepott för lokal förhandling

Om de lokala parterna inte enas om annan tidpunkt avsätts den 1 februari 2001, den 1
februari 2002 resp. den 1 april 2003 vid företaget en lönepott motsvarande 2,1 procent, 1,8
procent resp. 1,6 procent av de fasta kontanta lönerna för tjänstemannagruppen vid den tid
potten bildas.
De lokala parterna skall fördela lönepott med utgångspunkt från Tjänstemannaavtalets
löneprinciper och med beaktande av avtalet om kompetensutveckling i företagen.
Inför löneförhandlingarna gör de lokala parterna en genomgång av dessa lönepolitiska
intentioner och deras tillämpning på företagets lönepolitik.
Parterna bör träffa överenskommelse om formerna för den lokala lönerevisionen.
2.2

Löneöversyn

Om de lokala parterna inte kommer överens om annan tidpunkt, skall en gemensam
löneöversyn göras den 1 februari 2001, den 1 februari 2002 och den 1 april 2003.
Löneöversyn skall ske med utgångspunkt i Tjänstemannaavtalets löneprinciper och i syfte
att genom individuella lönejusteringar – baserade på den anställdes utveckling i fråga om
kompetens och arbetsuppgifter – uppnå önskad lönestruktur eller tillämpa lokalt
överenskomna lönesystem.
2.3

Låg löneökning

Det är angeläget att civilingenjörer som under en period erhållit liten eller ingen
löneutveckling vid lönesamtal med lönesättande chef informeras om vad medarbetaren kan
göra för att öka lönen och på vilket sätt arbetsgivaren kan medverka genom t.ex.
kompetenshöjande åtgärder. Även de lokala parterna skall överlägga om situationen om
berörd civilingenjör så begär.
2.4

Förhandlingsordning

I det fall de lokala parterna ej kan träffa överenskommelse om fördelning av lönepott eller
beträffande löneöversyn har berörd lokal part rätt att föra frågan till central förhandling. I
det fall inte heller de centrala parterna kan träffa överenskommelse i ärendet har central
part rätt att överlämna frågan för slutligt avgörande till Lönenämnden TEKO-CF.
Lönenämnden består av två representanter för TEKO och två representanter för CF. En av
representanterna för TEKO skall vara ordförande och en av representanterna för CF vice
ordförande.

