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6,5 procent i loneokningar och kortare arbetstid 

Rekordsnabba f orhandlingar 
gav tvaarigt Idneavtal 
• For det forsta avtalsSret avsatts en pott 
som omfattar 3,2 procent, andra aret 3,3 
procent. Potten beraknas pa manadslon 
och fasta tillagg. 

Hur mycket ar detta i kronor och hur ska 
dessa pengar fordelas? 

Pottens exakta storlek ska raknas fram 
"lokalt". TroHgen menas med "lokalt" i 
det har sammanhanget att pottens storlek 
raknas fram centralt mellan SEKO och 
Posten medan fordelningen av pengama 
sker i regionala fbrhandlingar. Eniigt 
undertecknads berakningar Ran 3,2 
procent for det forsta aret (1 juli i ar 
till 30 juni nasta ar) motsvara ca 465 
kr/man och heltidsanstalld i Stockholm 
Norra. 

Ldneoversyn 
Fordelningen av pengarna skall ske 

genom en "IQnedversyn" den 1 ju l i i ar 
och samma datum nasta ar. I avtalet fmns 
riktlinjer angivna for hur dessa forhand-
lingar ska ga ti l l : "En ldneoversyn ska 
genomfdras....hdrvid ska beaktas de i 
gruppen ingdende arbetstagarnas okade 
erfarenheter i sina befattningar, mer kva-
lificerade arbetsuppgifter, hojda krav i 
arbetet, storre befogenheter och ansvar, 
befordran samt bdttre arbetsinsatser samt 
sddan utveckling av egen och andras 
kompetens som dr av vikt for verksam-
heten". I avsnittet om "gemensamma part-
suppfattningar" star andra (och varre/JA) 
saker som att "Idnesdttningen ska vara 
individuell och differentierad med hdnsyn 
till verksamhetens krav och arbetsuppgif-
ternas art och innehdll, individuell kom
petens, duglighet samt uppnadda resultat 
i relation till satta mdl". 

285 kronor i garanti 
Det ar viktigt att lagga dessa ord pa min-

Den 20 juni traffades ett nytt 
Idneavtal. Avtaiet ar tvaarigt 
och galler fran den 1 juli i ar t o 
m den 30 juni 1997. Lonerna 
hojs med 3,2 procent forsta aret 
och 3^ procent det andra. 
Varje heltidsanstalld ar garan-
terad minst 285 kr/man i ar och 
225 kronor nasta ar. For utdel-
ningspersonal, postkassorer och 
produktionskontorister sanks 
arbetstiden med 30 minuter per 
vecka. Ob-tillagget hojs. Inga 
loneokningar betalas ut forriin 
de regionala forhandlingarna ar 
klara, dvs senast den 1 decem-
ber i ar. 

net, eftersom hela potten ska fordelas i de 
lokala (troligen regionala) oversynsfor-
handlingama. Den enda garantin ar att 
varje anstalld efter forhandlingarnas 
slut ska ha fatt ut minst 285 kr/man 
forsta aret och 225 kr/man andra avtal 
saret (beraknat pa heltid, deltid reducerat 
efter atagande). Om man centralt raknar 
pa samma satt som undertecknad skuUe 
detta irmebara att vi i ar disponerar ca 180 
kronor i de regionala forhandlingarna, 
vilket ar ungefar detsamma som forra 
arets RALS. 

Lagstloner hojs 
Det fmns ytterligare en garanti i avtalet. 

Den som den 30 juni i ar har en Ion som 
understiger 13.000 kronor i manaden 
och varit anstalld i minst sex ar ska 
garanteras en hojning av lonen med 
600 kr/man under avtalsperioden. 

Lagstlonerna for nyanstallda hojs fran 
9.300 till 10.000 kr/man fr o m 1 juli i 
ar och till 10.300 kr/man fran samma 
datum nasta ar. 

De lokala oversynsforhandlingama bor 
vara avslutade senast den 1 december 
respektive ar, heter det i avtalet. Ingen del 
av potten betalas ut innan dessa for-
handlingar avslutats, savida man inte 
kommer overens om annat i forhandlingar 
mellan Posten och SEKO centralt. 

Arbetstiden 
Arbetstiden ska under avtalsperioden 
sankas med 30 min/vecka for utdelning-
spersonal, postkassorer samt produktions
kontorister, vilket innebar att vi som arbe-
tar inom Sortering blir utan arbetstidsfor-
kortning. 

Arbetstidsforkortningen ska regleras i 
lokalt avtal. Kan man inte komma overens 
om annat ska arbetstiden sankas med 15 
minuter den 1 januari 1996 och med reste-
rande 15 minuter den 1 januari 1997. 

ar 
Ob-tillagg - restidsersattning 
OB-tillaggen hojs med 3,2 procent 
och 3,3 procent nasta ar. Det innebar att 
beloppen blir foljande: 

OB-tillagget 

1 juli 
1995 

1 juli 
1996 

Enkelt 11:35 11:70 

Kvalificerat 25:30 26:15 

Storheig 56:75 58:60 

Restidsersattningen hojs med samma 
procenttal t i l l 38:70/58:00 kr/tim. 
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Inga medlemsomrdstningar 
Hur ska avtalet varderas? 
Forhandlingarna har gatt osedvanligt 

snabbt. Det maste vara nagot av ett rekord 
att det nya avtalet undertecknats innan det 
gamla lopt ut. Men varfor sa brattom just 
derma gang? Facktuellts lasare maste ha 
trott att vi drev med er, nar vi gav ut ett 
nummer av tidningen dar vi informerade 
om SEKO:s yrkanden - samma dag som 
det fardiga avtalet presenterades i mass-
media ! Men sa gick det t i l l ! V i fick yr-
kandet pa mandag morgon, skickade ut 
Facktuellt pa tisdagen och samma dag sa 
ar avtalet redan undertecknat! Baksidan 
av denna snabbhet ar att ingen enda med-
lem - forutom nagra fa forhandlare - haft 
nagonting att saga ti l l om avtalet. Inga 
medlemsomrostningar har inte! 

Fredsplikt 
Ett av SEKO:s yrkanden var att de cen-

trala forhandlingarna skulle ligga oppna 
tills de lokala/regionala forhandlingarna 
var avslutade. Det yrkandet har man 
slappt. Det centrala avtalet ar underteck
nat och darmed galler fredsplikten. Vi vet 
hur besvarliga RALS-forhandlingama var 
sist; de lar inte bli lattare den har gangen. 
Och aterigen ska vi forhandla med ryggen 

mot vaggen, vi har som vanligt inga legala 
stridsmedel att ta t i l l . 

SEKO yrkade pa en pott pa 660 
kronor/manad i paslag under en ettarig 
avtalsperiod. Nu blir resultat antagligen ca 
465 kronor for det forsta aret (och nagot 
mer det andra aret) vilket ungefar bor 
motsvara vad man fatt pa den ovriga ar-
betsmarknaden. Man accepterade en rejal 
sankning av de garanterade minimipasla-
gen, vilket innebar att manga kommer att 
fa noja sig med 285 kr/manad i ar. 

Individuell lonesattning 
Den overgang ti l l individuell lonesatt

ning som paborjades i det forra avtalet 
fortsatter nu - och forstarks ytterligare. 
Visserligen hojs ingangslonema - bra! -
men darutover fmns bara de gamla pj-
lonema. Allt ovanpa dessa skall regleras 
i ett nytt "system for lonesattning, som 
bygger pa foretagets affdrside och arbet-
sorganisation och som stoder affdrsutvec-
kling och kompetensutveckling och som 
for de anstdllda sd langt mojligt klargdr 
sambanden mellan verksamhetsutveckling 
och Idneutveckling", som det ordagrant 
star i avtalet. Blev nagon lugnare av dessa 
ord?! Overtidskraven overgavs helt. Sam
ma regler kvarstar som tidigare. 

Eniigt avtalet blir det inte heller nagon 
upprakning av fridags- och tidsforskjut-
ningstillaggen. Varfor? 

Ett forsta (litet) steg har tagits mot korta
re arbetstid, vilket ar bra. (I pengar ar 
arbetstidsforkortningen for Sth Norras del 
vard ca 60 kr/man) Men varfor far inte 
Sortering nagon arbetstidsforkorming? 
Lonerna ar redan lagre inom Sortering 
och nu ska vi dessutom jobba langre! I ett 
pressmeddelande sager Postens forhand-
lingschef att arbetstidsforkortningen "ger 
koncemen battre mojligheter att kunna 
hantera de overtalighetsproblem som upp-
kommer under avtalsperioden". Det fmns 
en lika stor risk for att man tanker gora 
folk "overtaliga" inom Sortering. 

luiurar 
Knappast ett bra avtal! Och sattet som 

det tillkommit pa ar under all kritik. Un
dertecknad och andra insiktsflilla kritiker 
vamade vid 1993 ars kongress for att SE
KO :s nya organisation - istallet for propa-
gandans "medlemsnara" - skulle kanne-
tecknas av att det byggs nya murar mot 
medlemmama. 

Tyvarr verkar vi ha fatt ratt. 
Jan Ahman 
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Uppgiftema avser torn 1993 pj i slutldn ijanuari resp ar inkI alia lonehdjningar, men exkl grm och MLT. 1993 innebar det 12724kr/man. For 
1994 avser uppgifterna pj i slutldn inkusive MLT och regionalt RALS-paslag i Sth Non-a, vilket innebar att berakningen ar gjord pa 
13500kr/man, som da sattes som minimilon fdrpj i slutldn, MLT inraknat Fortfarande dock exkl grm-tillagg. For 1/1 1995 har samma belopp, 
13500 kr anvants. Den 1 juli 1995 har beloppet hdjts med 465 kr/man vilket kan bli det genomsnittliga paslaget for heltidsanstalld. 
Jag har valt att borja berakningen 1977 eftersom aren 1976-77 var realldnemas all time high i Sverige. Sedan har det mest burit utfdr, med 

en kort uppryckning mot slutet av den senaste hdgkonjunkturen. 


