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Overtaligheten 
Fdrhandlingama 
avslutade 

Extra april 2001 

• Forhandlingarna om overtalighet 
avslutades den 6 april. 

Overtaligheten faststalldes till 33,8 
irsarbetskrafter ( A A ) . 

Parterna (terminalledningen ocli 
samtliga fack) aroverens om att over-
taliglietetn ska atgardas pa fdljande 
siitt. 

Futurum 
• Futurum kommer att erbjudas all 
personal i huset forutom teknikerna. 
Futurum kommer att lialla ett antal 
informationsmoten i huset under and-
ra halvan av april. Sokning kommer 
sedan att ske i maj och urval under 
juni. Avsikten ar att de som antas till 

Futurum ska borja dar senast i Sep
tember. 
• En ny framstallan kommer att goras 
for att fa loss pengar till fortida pen
sioner. 

Arsta 
• Arsta har erbjudit sig att ta emot ett 
tiotal personer fran Tomteboda. Fri-
villig sokning kommer att annonseras 
inom kort. 
• Parterna har en gemensam uppfatt-
ning att visa aterhalIsamhet med inrat-
tandet av nya tjanster pa terminalen. 
• Parterna liar ocksS en gemensam upp-
fattning att sS Iftngt mojligt undvika iipp-
sdgningar. 
• I enlighet med avtalet om Futurum ska 
det framtida kompetensbehovet och nod-
vandigautvecklingsinsatser for Tomtebo
da beskrivas. 

Utover de 33,8 A A som overtaligheten 
faststallts till kommer ytterligare ca 15 
A A att skita med pension och av andra 
skal fram till September. Det innebar att 
sammanlagt forsvinner ca 50 A A ur pro-
duktionen under de kommande 4-5 mSna-
derna. 

Schemagrupp 
Vilken pSverkan detta kommer att pS 
bemanning och scheman i huset ska pro-
duktionsplaneringsgruppen och schemag-
ruppen lagga forslag om under vSren. 
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Personal-
fonden 
• Pengar avsattes till Personalfonden 
under foljande Sr: 1989 (12,5 mkr), 
1990 (50), 1991 (25), 1882 (25), 1993 
(30), 1994 (40), 1995 (0), 1996 (0), 
1997 (18). Darefter har inga ytterligare 
avsattningar gjorts. 

Den som varit anstalld alia de Sr som 
pengar avsatts, arbetat heltid och inte 
varit tjanstledig hade den 31 december 
1999 andelar t i l l ett varde av ca 7.500 
kronor. 

Minst ao procent 
For aU vara berattigad ti 11 andelar ska man 
ha varit anstalld med minst 40 procent: 
• Anstallning pa lagst 40% och hogst 50% 
= 50% andel 
• Anstallning p4 mer an 50% och hOgst 
75% = 75% andel 
• Anstallning p4 mer an 75% och upp ti l l 
heltid = 100% andel 

Man m4ste dessutom ha varit anstalld 
hela det kalenderSr som avsattningen 
avser for att bli andelsagare. Likas4 fSr 
man inte ha varit ijdnstledig utan Ion i mer 
an 90 dagar; dd tappar man det 4rets ande
lar. 

Tjanstledig 
Vi aterkonimer senare med tolkningen av 
"tjanstledig utan I5n". LikasS med uppgif^ 
om vart man ska vanda sig for att fa svar 
pa individuella frdgor om sin andel. I 
dagslaget koncentreras fondens arbete pa 
att sakerstalla utbetalning av andelama. 

Utbetalning kommer att ske senast den 
23 maj genom insattning pa lonekonto. 30 
procents skatt kommer att dras pa utbetalt 
belopp. De som redan slutat sin anstall
ning far pcngarna utbetalda med utbetal-
ningskort. 

Jan Ahman 

A-kasse-
avdraget 
A-kasseavdraget for ar 
2000 (anvands vid dekla-
rationen 2001) uppgar till 
80 kr/man = 960krfdr he-
la aret. 

Tomtebodaklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/termmalklubben/ 



Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: S E K O 
Klubb Brev Tomteboda 
173 00 T O M T E B O D A 
AdressBndring: se nedan 

information om Futurum 
• I spriklaran Sr futurum ett 
tempus som betyder att nSgot 
kommer att ske i framtiden. 

I Posten betyder futurum att du 
har din framtid utanfor Posten. 
Forhandlingarna mellan fack och 

arbetsgivare om att inratta "Futu
rum" avslutades i november 1999 
och avtalet tradde i kraft den 1 
januari 2000. Futurum aren enhet 
inom Posten - direkt understand 
VD - med uppgift att hjalpa enhe-
ter i fSretaget som har en "kons-
taterad overtalighet", som det 
kallas. 

Futurum leds av en styrelse pa 
nio personer. Posten utser ordfo-
rande och fyra ledamoter, SEKO 
tvi\r och ST-post och 
SACO en ledamot vardcra. Futu-
rums chef utses av koncernchefen 
cflcr forslag av Futurums styrelse. 

Utanfor Posten 
Syftct ar alltsS omstallning ti l l 
annat arbete utanfor Posten. Den 
som - frivilligt - soker ti l l Futu
rum lamnar sin hittillsvarande 
anstallning i Posten och blir tids-
begransat anstalld i Futurum. 
Anstallningen dar varar i hOgst 18 
manader (24 mdnader om man 
fylit 58 5r). Under denna tid arbe-
tar man p4 heltid och med profes-
sionell hjalp med sin egen fram
tid. Efter de 18 (24) minadema 
upphor anstallningen i Futurum 
och Posten. 

Man forlorar ocksS sin foretra-
desratt t i l l Steranstallning i Pos
ten. 

Aven den som ar anstalld med 
konstitutorial kan ansoka ti l l Fu
turum. Villkoret ar dock att man 
vid intrade i Futurum avsager sig 
sin ordinarie statliga anstallning. 

Frivilligt 
Obscrvera alltsS att Futurum van-
der sig ti l l de enheter dar man har 
overtalighet och tanker saga upp 
folk. Alternativet man som an
stalld stalls infor p i dessa enheter 
blir att antingen frivilligt soka sig 
till Futurum med de mojiigheter 
det ger eller hoppas p i att tillrac-
kligt minga andra soker sig dit s i 
att man kan behilla sin anstall
ning eller - om for f i soker sig till 
Futurum - bli uppsagd " i vanlig 
ordning". I det sista alternativet 
fir man ett nytt erbjudande att g5 

in i Futurum. De 18 minaderna 
kortas dock med den tid som for-
flutit frin det man fick det forsta 
erbjudandet. 

Om man aven tackar ncj denna 
andra ging jobbar man kvar pS 
sin enhet uppsagningstiden ut. 

Villkor 
Alia tillsvidareanstailda med 
minst 40 procents anstallningsita-
gande p i den enhet dar det kons-
taterats overtalighet, har ratt att 
soka Futurum. Frin den dag som 
erbjudandet om Futurum gir ut, 
har man en minads betan-
ke/ansokningstid. 

Om det ar fler sokande an platser 
ska foretrade ges till "medarbeta-
re som bast kan behova slod for 
iitveckling till nytt arbete. Kxem-
pelvis medarbetare med lag 
grundutbddning eller med sddan 
kompetens som ej ar efterfragad 
pa arbetsmarknaden", hctcr det i 
avtalet. 

Under den tid man arbelar i Fu
turum behiller man de lone- och 
anstallningsformSncr man hade i 
den ursprungliga anstallningen i 
Posten. Det innebar t.ex. att den 
som arbetat natt och haft hoga ob-
tillagg behiller dessa under sin tid 
i Futurum. 

Man har ratt att sOka ev. lediga 
arbeten inom Posten, s i lange 
man ar kvar i Futurum. Provande 
av annat arbete inom Posten ar 
ocksi mojligt, om det anses oka 
anstallningsbarheten. 

Frivillighet ett plus 
Tomtebodaklubben bjod in Ewa 
Edstrom frSn SEKO;s koncern-
fack och Futurum till fortroende-
mannakonferensen den 30 mars. 
De har ar nigot av det hon hade 
att beratta. 

Futurum har nu h i l l i t p i i drygt 
ett Sr. Futurum bygger p i frivil
lighet, vilket visat sig vara en ly-
sande ide enligt Ewa. 1 en del and
ra foretag har man vantat tills 
uppsagningarna och fSrst d i 
tvingat in dem som blivit uppsag-
da i nigonting liknande Futurum. 
Pi de enheter i Posten som det 
varit aktuellt med Futurum har det 
i nio fall av tio funnits tier sokan
de an antalet platser. 

T.o.m. februari i ar har 481 per
soner antagits i Futurum. Av des
sa har 92 fitt annat arbete, 152 har 
paborjat langre studier och 22 
startat eget. 

Det finns inget tak for antalet 
platser i Futurum - har man exem-
pelvis 35 overtaliga sa erbjuds det 
35 platser i Futurum. 

Ewa betonade att arbetet i och 
kring Futurum - enligt forhand-
lingsprotokollet och parternas in-
tentioner - ska byggapa fortroen-
de mellan parterna och prdglas 
av samsyn och konsensus. 

Futurum + Trygghetsra-
det= sant 
Futurums arbete sker i nara sam-
arbete med Trygghetsradet, som 
ar en stiftelse vilken finansieras 
med pengar som avsatts i avtalsro-
relserna (0,3 procent av lonesum-
man). 

Vid intrade i Futurum tilldelas 
man en coach fran Futurum samt 
en personlig ridgivare fran 
Trygghetsradet. 

Man kan aven fa ridgivning fran 
Futurum innan man soker dit. Me-
ningen ar att bjuda in Futurum till 
Tomteboda ett antal ganger under 
april manad for att presentera sin 
verksamhet och svara pa fragor. 
Man kommer da ocksa att fH upp
gift om vart och till vem man kan 
vanda sig for ytterligare informa
tion. 

Under tiden i Futurum kan man 
fa hjalp med olika kortare utbild-
ningar, arbetstraning mm, mm. 
Verksamheten ar mycket indivi-
duelltanpassad. Man hars.k. "for-
troendearbetstid", vilket innebar 
att man under stor frihet i samrad 
med coachen och den personlige 
radgivaren ska anvanda sin tid till 
att forsoka skaffa sig en ny ans
tallning. Futurum har lokaler vid 
Fridhemsplan, i samma hus som 
Trygghetsradet. 

Langre studier 
Om man vill starta eget kan man 
Ri stod fran Futurum, antingen 
genom att fa Ion i tio manader 
eller som ett engangsbelopp. 

Langre studier faller normalt 
utanfor Futurums verksamhet. 
Man kan dock aven i det fallet fa 
hjalp fran Futurum pa samma vi l l 
kor som vid starta eget. 

I samtliga fall gailer dessutom att 
Trygghetsradet kan ga in med ex
tra stod. 

Om det skulle behovas kan man 
aven fi fortsatt hjalp frin Trygg
hetsradet efter de 18 manaderna i 
enlighet med ett efterskydd pi 
fem Sr. 

Futurum har infort en "snabb-
hetspremie" som innebar att man 
far 50.000 kronor om man hittai 
en ny anstallning inom fyra mana
der ef\er intradet i Futurum. 

Jobbgarantier 
Futurum har startat samarbett 
med "jobbgaranti" med bl.a. 
Landstinget, som innebar att 

• Futurum betalar I5nen 
• Landstinget betalar utbildning-
en 
• Landstinget ger en jobbgaranti 
efter utbildning 
Ewa berattade ocksi att Futurum 
alldeles nyligen traffat en 
overenskommelse med Lararhogs-
kolan om utbildning till en helt ny 
tjanst inom skolan, "pedagogas-
sistent". Det ar ett unikt erbjudan
de fiBr Futurum och innebar: 

• 14 minaders utbildning pa dis-
tans 
• Gymnasiekompetens kravs 
• Jobbgaranti efter utbildningen 
• Minst 20 sokande behovs for att 
utbildningen ska starta under has
ten 2001. 

Turordning 
Minga fragar efter sin plats pa 
turordningslistan for Tomteboda. 
Enturordningslistaupprattasforst 
i den stund det finns ett beslut om 
uppsdgningar och nar kretsen for 
denna faststallts. DarfOr finns det 
ingen turordningslista fbr Tomte
boda i dagslaget. Daremot har 
arbetsgivaren natudigtvis uppgif-
ter om anstallningstider och en 
unge/Hrlig uppfattning om exem-
pelvis var gransen gar for de se
nast 35 anstallda etc. V i kommer 
frin klubbstyrelsen att tillsam-
mans med arbetsgivaren titta p i 
detta och iterkomma med den -
ungefMrliga - information som i 
dagslaget gar att ge. 

Jan Ahman 


