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Fortsatt harda forhandlingar
om f ridagstillagget
• Forhandlingarna om fridagstil-
lagget fortsatte den 12 juni. Ingen
overenskommelse naddes, utan for-

— handlingarna fortsatter den 18 ju-
ni.

Bakgrunden
Bakgrunden till problemen med fridagstil-
lagget ar foljande. I de postcentrala avta-
let for 1993-95 lostes ett antal tillagg in,
exempelvis vara MLT, norrlanningarnas
kallortstillagg, mfl mindre tillagg. Inlos-
ningen gjordes antingen genom att tillag-
gen till sitt fulla varde bakades in i ma-
nadslb'nen eller lades till de lokala potter-
na.
Nar det gallde fridagstillagget star det sa

bar i avtalet: "Fridagstillagg, jarnvag-
sposttilldgg och tidsfbrskjutningstilldgg
bibehalls tills vidare". I 1996 och 1997

^^ars postcentrala forhandlingar berordes
inte fragan, det finns i varje fall inget skri-
vet i avtalen om det. Tillaggen fortsatte
darfor att galla som tidigare, men utan att
beloppen raknades upp.

Arbetsgivaren vill ta bort
I arets postcentrala forhandlingar bar
Posten aktualiserat fragan. Parterna bar
kommit overens om att tidsforskjutning-
stillagget ska finnas kvar som tillagg och
det bar skrivits in i PVA (Postens villkor-
savtal). Daremot vill Posten avskaffa
fridagstillagget - och gora det utan att
det loses in pa det satt som ovriga till-
lagg som bar tagits bort bar losts in!

Fragan fb'rsvaras ocksa av att Logistik i
samband med den nya organisation som

trader ikraft i borjan av juli overgar till
mer tjanstgoring pa tider som bera'ttigar
till fridagstillagg. I de schemaforhandling-
ar som forts bar man fran personalens
sida raknat med derma kompensation for
forsamrade arbetstider. Nu riskerar de
alltsa att bli blasta pa detta eftersom de
inte ens kan rakna med en inlosen. Om
Posten far som de vill!

Manga turer
Turerna runt avtalet bar varit manga och
ingen av oss fran klubben vet exakt hur
det gick till. Det som star utan tvivel Sr att
Postens statistik var felaktig. Posten sager
idag att det aldrig var meningen att per-
sonal skulle drabbas av borttaget F-till-
lagg. Nar sedan medlarna blandades in,
tappades mqjligheten bort att fortsatta
forhandlingarna om detta.

Uppenbarligen ar det sa att Posten av
principskal inte vill andra pa nagot som
man inte avsag att astadkomma. Eller vill
man inbilla oss att samtliga inblandade
fack vill sanka lonen for sina medlem-
mar? Postens agerande bar skapat mycket
bitterhet bos oss i terminal och bland and-
ra berorda. Det rader en utbred kansla av
att ha blivit lurad och ilia behandlad. Ar
det detta man ville astadkomma? Ar det
ledningens satt att ta ansvar i en svar situ-
ation for Posten?

Litet information
Mycket lite information bar hittills gatt ut
om avtalet; otaliga antal rykten surrar om
vad som planeras eller kommer att ske
harnast. Vi kan bara hoppas att Posten tar

sitt fbrnuft till fanga och ser till att vi far
en anstandig losning pa problemet:

VI KAN EVTE ACCEPTERA ATT
FRTOAGSTILLAGGET - ELLER
VARDET AV DET - REDUCERAS
ELLER T O M HELT TAS BORT!

Terminalklubbsstyrelsen/A U

Nasta nummer

kommer redan i veckan
efter midsommar!

Forutom senaste nytt om
fridagstllagget och

Stockholm Syd innehaller
sommarnumret:

• Terminalklubben
om postpolitiken
• Nya postlagen

• "Positiv stress"
- en bluff!

• EU hotar strejkratten
• Och kanske litet till!

Terminalklubben pa Internet:
http://home2.swipnet.se/ ~ w-27485/
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Termmalklubben sager nej!
Senaste nytt: Stor-Arsta alldeles
for dyrt?

Under sista veckan har det kornmit
fram information som gor att hela
kalkylen for Nya Arsta kan sattas
ifraga. Om det ar tempot i projek-
tet eller andra skal ma vara osagd.
Nu en minut i tolv - bara nagra
dagar innan kocernstyrelsen ska ta
beslut kommer det fram 'informa-
tion' som sager att det blir avse-
vart mycket dyrare att bygga nya
terminalen.

Vi fran SEKO visste att myndighe-
ter staller krav pa att parkering-
splatser maste tillhandahallas vi en
utbyggnad. Vi fran SEKO framfor-
de ocksa att det firms skal att fb'rse
utbyggnaden med kallare och dar-
med sakra vidare utbyggnads-
mojligheter for att kite fb'rsamra
vardet pa byggnaden!

Posten Brevs representanter tog
tidigare inte fasta pa dessa farha-
gor, men har nu fatt tanka om. Det
ar i skrivande stund inte klar om
koncernstyrelsen kommer att god-
kanna projektet och ger klartecken
for Klaras flytt till Arsta!

Nej till vinstdelning
For att kompensera medlemmarna
och se till att vi pa golvet far en
patalig vinst pga projektet beslu-
tade klubbstyrelsen att vi ska fram-
fdra kravet om EN TIMMES AR-
BETSTTDSFORKORTNING.

Klubbens representanter har tidiga-

re framfbrt detta till terminalled-
ningen och idag (mandag) till che-
fen for Riksnatet. Pa bada nivaer
har kravet tillbakavisats. Dels sa
man sig inte hade mandat, dels
forstod man overhuvudtaget inte
att en viss del av rationalisering-
svinsten ska komma personalen
tillgodo!

Detta ar upprorande! Ledningen
felbedomer laget grovt!

Klubbens representanter har hittills
medverkat pa ett engagerat och
ansvarsfullt satt i projektet! Resul-
tatet blev att vi - etter lofte om
ekonomiskt utrymme och mqjlig-

het till justeringar och andringar -
bedomde att den nya terminalen
nog skulle kunna att fungera. Ett
antal fragor aterstod anda. Nu ver-
kar det som om 'marginalerna' inte
langre finns och utrymmet /loftena
om justeringar och andringar har
fbrsvunnit!

KOMMER KLARAFLYTTEN
ATT BLI AV - TROTS
PERSONALENS MOTSTAND
OCH FORSAMRAD KAL-
KYL??

Terminalklubbens arbetsutskott
Mandag 15 juni 1998

Sommar, sommar,
sommaranpassning,
Den arbetsgrupp som tillsattes i Arsta
for att arbeta fram detaljerna i somma-
ranpassningen dog ut redan efter ett par
moten.

SEKO stallde under dessa moten ett
antal generella krav for att mildra effek-
terna for personalen, tex. utokad restid
inlagd i arbetstiden, ersattning for fb'r-
dyrade resekostnader och att fb'rutsa'tt-
ningarna infor semesteransokningarna
skulle vara glasklara, detta for att ingen
skulle kanna sig tvingad att ta ut semes-
ter pa tidpunkt som man egentligen inte
ville ha.

Lagtryck
Forutsattningarna har inte blivit helt
klara fonin i dagarna, dvs. Forsta veck-
an i juni och personalen har inte blivit
meddelad var och nar man ska jobba

foran den 11 juni (dvs. dom sista).
Kravet pa personalen att komma in

med semesteransokningarna redan i feb-
ruari ter sig nastan 16'jligt sett i detta
perspektiv, destomer som vi normalt sett
ska fa veta i april om vara semestrar
blivit godkanda. (Samma krav i bada
riktningarna?!)
Man undrar lite smatt vari besparingen

nu ligger nar resultatet i slutandan anda
blivit att merparten av personalen stan-
nar pa Arsta (Eftertankens kranka blek-
het?)

Var det verkligen nodvandigt att oroa
personalen pa detta vis ? Och hur paver-
kar detta Vipren?
Var detta sommarens varsta lagtryck ?

Mullret kommer allt narmare...

Janne Gebring/Sth Arsta

Adresssndring: P& Postens blankett till: SEKO post, Box 1162, 111 91 STOCKHOLM. Uppge personnummer!
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1,5 timme per vecka i arbetstidsfor-
kortning och vi andra lang nasa?
• Efter att ha varit smaforbannad i
ett par veckor pa Utdelnings represen-
tant i forhandlingsgruppen, Christer
Rydh/SEKO Post Sth, borjade jag
fundera pa hur var representant Mats
Loof i Norrkoping ser pa saken.
Christers syn pa saken trodde jag var

klar, sedan han for ett par ar sedan
antydde att vi redan fatt var arbets-
tidsforkortning. Det skedde infor en
studiecirkel, som jag och brevbarare
Sven Jinton ledde. Detta visade sig
inte vara helt sant enligt telefonsam-
talet med Mats den 11/6 anno 1998.

Han berattade foljande:

Hardnackat
Arbetsgivaren har hela tiden mycket
hardnackat nekat till arbetstidsfor-
kortning for de inoni Posten, som
arbetar 36- resp 38-timmarsvecka.
Dessutom har man kravt en arbetstid-
sokning med 2 timmar/vecka for de
som arbetar 36-timmarsvecka. Detta
lyckades dock SEKO efter intensiv
kamp fa hejd pa.

^* Brevbarare m.fl. som far 1,5 timmes
arbetstidsforkortning under avtalspe-
rioden far betala detta med 0.8%
mindre i loneokning/ ar.

Arbetstidsminskningen "betalas"
ocksa genom att arbetsgivaren slipper
arbetsgivaravgift pa de 0.8% som
brevbarare m.fl. avstar i loneokning.

36/38-timmarsveckan
Mats avvisar dock skarpt resone-
manget om att var 36/38-timmars-
vecka ska raknas som att vi redan fatt
en arbetstidsforkortning, vilket a'ven
Christer gor numera. Han forklarade
ocksa att arbetstidsforkortningen for

brevbarare m.fl. inte kostar oss inom
terminal och andra som blivit utan
nagot alls i avtalet.

solidariskt stod
Fridagstillagget ar heligt att forsvara
och Mats far fullstandigt solidariskt
stod for detta av hela forhandlings-
gruppen i forhandlingarna som van-
tar. Hela gruppen har arbetat mycket
solidariskt och har haft full forstaelse
for varandras synpunkter. Jag dryfta-
de min misstanke om Christer Rydhs
dominans och skicklighet i drivandet
av brevbararfragor och Mats holl med
om Christers styrka, men havdade att

han varit mycket juste och hjalpsam i
forhandlingsarbetet. Detta fick min
paranoida misstanksamma hjarna att
varva ned lite grann.

Terminalernas representant i for-
handlingsarbetet Mats Loof, Norrko-
ping avslutade med att konstatera att
forhandlingsresultatet blir acceptabelt
om bara fragan om fridagstillagget
kan losas.

Ett faktum ar ju att pengar som vi
forlorar om tillagget tas bort bor kom-
penseras, rycker...

LeifLjungquist lagS Stora Brev,
Klara

Sommar, sommar,
sommaranpassning,
Den arbetsgrupp som tillsattes i Arsta
for att arbeta fram detaljerna i somma-
ranpassningen dog ut redan efter ett par
moten .

SEKO stallde under dessa moten ett
antal generella krav for att mildra effek-
terna for personalen, tex. utokad restid
inlagd i arbetstiden, ersattning for for-
dyrade resekostnader och att forutsatt-
ningarna infor semesteransokningarna
skulle vara glasklara, detta for att ingen
skulle kanna sig rvingad att ta ut semes-
ter pa tidpunkt som man egentligen inte
ville ha.

Lagtryck
Forutsattningarna har inte blivit helt
klara foran i dagarna, dvs. Forsta veck-
an i juni och personalen har inte blivit
meddelad var och nar man ska jobba

foran den 11 juni (dvs. dom sista).
Kravet pa personalen att komma in

med semesteransokningarna redan i
februari ter sig nastan lojligt sett i detta
perspektiv, destomer som vi normalt
sett ska fa veta i april om vara semestrar
blivit godkanda. (Samma krav i bada
riktningarna?!)
Man undrar lite smart vari besparingen

nu ligger nar resultatet i slutandan anda
blivit att merparten av personalen stan-
nar pa Arsta (Eftertankens kranka blek-
het?)

Var det verkligen nodvandigt att oroa
personalen pa detta vis ? Och hur paver-
kar detta Vip:en?
Var detta sommarens varsta lagtryck ?

Mullret kommer allt narmare...

Janne Gebring/Sth Arsta
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