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680.000 i potten!
Ldnerevisonen har borjat

Mr 9/sep 1998

• De postcentrala fbrhandlingarna om
pottens storlek och fordelning avslutades
den 25 augusti.
For oss som arbetar vid terminalerna blir

potten i Ir 4.635 kr per Ir och manads-
avlonad medlem. Samma belopp galler
vid alia terminaler i landet. Observera art
beloppen galler per medlem (oavsett ans-
tallningsprocent) och alltsa inte per heltid
eller liknande, som brukar vara det vanli-
ga. I praktiken visar det sig inte gora si
stor skillnad. Endast mlnadsavlbnade
medlemmar raknas, timavlonade genere-
rar inga pengar till potten. Avdrag ska
goras for arbetstidsforkortningen och fri-
dagstillagget. For Riksnatet innebar det
art 0,05/2,8 ska dras frln 4.635 kr for
fridagstillagget och 0,35/2,8 for de sorte-
rare som har 40-timmarsvecka.

Utjamning
Vid berakningen av potten inom Riksna-
tet har man tagit en viss hansyn till lone-
nivan vid de olika terminalerna i landet.

Potten beraknas pi antalet medlemmar
den 31 mars.

Sammanlagt uppgar potten for Termi-
nalklubbens medlemmar inom
Stockholmsterminalema till ca 680.000
kr/man for de fbrsta fjorton mlnadema av
de tre ar som avtalet omfattar. Den 1 juni
nSsta ar blir det en ny pott!

Pottfordelning
Terminalklubben overlamnade den 11
September foljande krav till terminalled-
ningen:

• Potten fordelas till enheterna efter
arsarbetskrafter.
• Arbetstidsfbrkortningen for deltidare
pi 40-timmarsschema genomfors ge-

nom att anstallningsprocenten raknas
upp.
• Jamstalldhetsplanens mil om lika I6n
for lika arbete ska beaktas i de lokala
forhandlingarna. Enhetsvisa planer for
utjamning av ev. loneskillnader upprat-
tas i samband med arets lonerevision.
• De som ej natt slutsteget i lonegrupp
A skall vid kommande uppflyttningar i

. anstallningsar erhilla den Ion som galler
for respektive anstallningsar plus de
lonepaslag som erhallits i lonerevisio-
nerna!996, 1997 och 1998.
• Lonehqjningar fbr lagledare i arets
lonerevision utbetalas - utover garantini-
van - som personliga lonetillagg. I det
fall man slutar som lagledare itergar
tillaggsbeloppet till den lokala potten.

Hdgre generellt paslag
Forhandlingarna borjar den 25 September.
Nar fordehiingen av pengarna ar klar pi

regional nivl borjar forhandlingarna ute
pi enheterna. I dessa forhandlingar kom-
mer SEKO att krava
• dels att det generella beloppet blir hog-
re an de 200 kroner som utgor individga-
ranti enligt avtalet,
• dels att fjollrets golv (15.200 kr/man)
hqjs.

De nya iSnerna kan betalas ut forst nar
alia enheters forhandlingar ar klara. En-
ligt avtalet bor de nya lonerna betalas ut
pi novemberlOnen. De nya lonema galler
retroaktivt fr.o.m. 1 april i Ir.
For dem som ar timavlonade hqjs I6ner-

na med motsvarande 200 kr/man utan att
det belastar den regionala potten.

Arbetstidsforkortningen
Arbetstidsforkortningen uppgar till 30

min/vecka fr.o.m. 1 oktober och galler
dem som arbetar som sorterare och har
40-timmarsschema idag. De postkassorer
som arbetar vid direktinlamningarna far
en timmes arbetstidsfbrkortning den 1
oktober.

Jan Ahman
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Annu en "forstudie"

Tomteboda till Arlanda?
• En forstudie bar startat for att
utreda om, nar, var och hur en
storterminal kan byggas norr om
Stockholm. Inrikesterminalerna i
Borlange, Karlstad, Vasteras,
Uppsala och Tomteboda berors.
Samlokalisering med ett nytt Utri-
kes och flyg-"hub:en" kan bli slu-
tresultatet! Natledningen bar
beslutat att en enplanslosning pa
Arlanda - med sparanslutning -
ska vara forstudiens huvudalter-
nativ. Guy Boden, ordforande i
Tba-Kistasektionen och en av de
fackliga deltagarna i projektet,
rapporterar.

Projekt Syd
I kolvattnet pi projekt Syd virvlade Ar-
landaprojektet upp. Den faktiska bakgrun-
den ar att Arlanda inrikes omlastning
("hub:en") och Arlanda utrikes, nagra ar
in pi 2000-talet, behover nya lokaler.
Nagot direkt behov av nya lokaler for
berorda inrikesterminaler ar ej kant.

industritrend inom Posten
Sedan 15-20 ar tillbaka firms en tydlig
tendens till koncentration till stortermina-
ler av sival uppsamling som spridning-
ssortering. Det senaste ledet i den proces-
sen ar det si kallade "Brevnatet fas 3": De
iterstiende inrikesterminalerna i Bor-
lange, Karlstad, Tomteboda, Uppsala och
Vasteras, "HUB:en", och Arlanda utrikes,
samlokaliseras nagra ar in pi 2000-talet.
Starten av processen var det si kallade
Brevnatet; uppsamlingskontoren, resepos-
ten och cirka 40 terminaler forsvann. Vad
som nu satts i gang ar en forstudie att
minska antalet terminaler i Mellansverige.

Fran Ed och Tockf ors i vaster
till Graddo i oster, fran idre i
norr till Aspa bruk i soder
Den vidlyftiga vision som antyds i rubri-
ken bygger pi att samla all post i Svea-
land (med undantag av Sodermanland)
samt Gastrikland och norra Dalsland till
en gemensam terminal. Konkret innebar
forstudien att arbetsgrupper har tillsatts
for att utreda mqjligheten att skapa ett
Postens Torslandaverken! Arbetet har

startat utan det hemlighetsmakeri som
storde Sydfb'rstudien.

Arbetsgrupper
Nigra viktiga grundproblem som bor
belysas i forstudien ar: personalkonse-
kvenser, transporter till och frin Arlanda,

den valdiga brewolymen, delningen av
brevomride 10-19 (Sveriges stQrsta),
okad flygfrakt (i stallet for okad tigan-
vandning), bristen pi flexibilitet i en
industriell produktionsprocess. Det gar

Mlcke Tall:
Jag kliver av projekt Syd !
Terminalklubbsstyrelsen beslot i bor-
jan av juni att saga NEJ till projekt
Syd. Inom styrelsen fanns - och finns -
en stor ovilja mot hela projektet. Den
samlande punkten blev till slut fragan
om personalens del i den pastadda
rationaliseringsvinsten. Eftersom
arbetsgivaren inte ville erbjuda NA-
GONTING forutom ett till intet for-
pliktigande lofte om tio miljoner i
omstallningspengar (det var skrivet
sa) beslot styrelsen att saga nej.

Styrelsen beslot samtidigt att om
projektet fullfoljs trots den svajiga
kalkylen och trots vara protester s£
ska vi anda delta i de projektgrupper
som ska forsoka gora basta mojliga av
huset pi Arstafaltet och arbetsforhal-
landena dar.
Micke Tall redovisar i nedanstaende

artikel sina motiv for att saga nej och
dessutom hoppa av det fortsatta pro-
jektarbetet. Fler synpunkter kommer!

Red.

• Efter ha ansvaral for SEKO:s samordning
och "fbrhandlingarna" i samverkansgrupp
och mot chefen-riksnatet, Bertil Nilsson,
kliver jag ur projektet inklusive arbetsgrup-
pen Trp/kaj. Terminalklubben staller sig inte
bakom projektet, men vaMjer andi att fortsatta
att arbeta i projektet. Det ar sakert ett klokt
beslut, kanske ocksa ofrankomligt. Jag vill
dock pi nagot salt markera mot Postens
snilhet, nar det galler del av rationaliserings-
vinsten. Det som erbjuds ar for litet.

Kommit i Warn
Vill ocksci piminna om att terminalarbetaren
kommit i klam de senaste iren i avtalsfor-
handlingarna ex. arbetstidsforkortning. Vi

har inom hela SEKO-post uppnitt arbetstids-
forkortning genom att & langre avstamning-
sperioder i berSkning av arbetstid per vecka.
Darmed kan det bli fler veckor med hogre
uttag an normalt. MEN DET GALLER
AVEN OSS SOM INTE HAR FATT AR-
BETSTIDSFORKORTNING (36 - 38 tim)!
Det ar bra att alltfler inom Posten fir forkor-
tad arbetstid, men aven skiftarbetare mfiste fa
mqjlighet till delta. Under tiden fram till
Koncernstyrelsens beslut om SYD, var aven
fridagstillagget pd tapeten. Det fick en efter
omstandigheterna bra losning tack vare vSra
forhandlares och skiftarbetares envishet.
Posten ville bara ta pengarna!

Plats i solen
Om man raknar ihop allt ovanstiende, kanns
det som yrkesgruppen terminalanstallda
negligeras inom Posten.. Det torde stamma
till eftertanke has ledningen for Riksnatet.
Den horde kampa for att anstallda inom
terminalerna ska fa den rattaplatsen i solen.
For man ar val stolt over det arbete som
gors?! Trots Postens ddliga forberedelser
infor Brevnatet har de anstallda fatt det att
fungera. Nu verkar det bara vara sa\t man
ska vara glad 6ver att man har ett arbete, det
ar enda beloningen.

I och med Koncernledningens beslut om
ekonomisk ram for SYD, si kommer nasta
steg i augusti. Di vet man om pengarna
ra'cker till en byggnation. Fragan ar om det
ra'cker till en vettig arbetsmiljo? Terminal-
klubbens fortsatta deltagande i projektarbetet
kan bli piverkat om man aven i byggnatio-
nen tanker snila!

Micke Tall

Micke Tall ar vice ordforande i Terminal-
klubben.
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naturligtvis att fortsatta lista problem
nastan hur lange som heist! Arbetet skall
vara avslutat i slutet av oktober och fun-
gera som beslutsunderlag for huvudkonto-
ret.

I Lunda socken i
Seminghundra harad
Mina egna reflektioner infor projektet Sr
skepsis: den perifera fb'rlaggningen Sr
nagot helt nytt - placering dar ingen post
finnes! Den ob'verskidliga personalkonse-
kvensen dels forlorad kompetens dels den
for individen patagliga restidsokningen.
Projektet ar mqjligen genomforbart men
knappast onskvart.

Realism ar visionernas
krematorium
Min uppfattning ar att krutet bb'r spillas pa
att forbereda for en bra losning pa "Hub-
bens" och utrikes lokalproblem. Ovriga
strukturella problem inom Posten loses
inte genom katedralbyggen!

Mvh Guy Boden

inbuden som har Kpmmit

|j'ranskas och utvafcJeras.
ypet f 6 rs e n d i a log med

Arbetet i pro|ektgrujppema

iEri grupp som ska syssla

ftorlsattning foljeri oaste

Forsamrat halvars-
resultat for Posten
• Postens resultat forsta halvaret 1998
uppgick till 880 miljoner efter finansiel-
la poster. Foregaende ars resultat for
samma tid uppgick till 420 miljoner. For
helaret beraknas en vinst pi 1.055 mkr.
Efter skatt blev resultatet 634 mkr (302).

I resultatet ingar en realisationsvinst pi
436 mkr i samband med overfbring av
fastigheter till Postens pensionsstiftelse.
Drar man ifran denna realisationsvinst

blir resultatet for forsta halvaret 198
mkr, vilket ar en kraftig fb'rsamring
jamfort med foregaende ar.

"inkorningskostnader"
Vinstutvecklingen var, enligt halvarsrap-
porten, god fram t.o.m. forsta kvartalet
i ar. Forsamringen under andra kvartalet
uppges bero pa minskade volymer inom
Brev, Logistik och Utrikes, men ocksa
"okade kostnader av engingskaraktar".
Dessa sags besta i "inkorningskostnader"
(!!!) i samband med det nya logistiknatet
samt affarsutvecklingskostnader, framst

inom Postgirot. Man hanvisar ocksi till
det nya loneavtalet, vilket - snallt sagt -
fir anses vara en dalig ursakt med tanke
pa hur billigt det blev. Dessutom har
medelantalet anstallda minskat med
1.171, vilket uppges motsvara 180 mkr
i lagre personalkostnader.

Brev bar upp f oretaget
Noteras kan ocksS att av den totala vins-
ten pi 880 mkr (fore skatt) bidrar Posten
Brev med 712 mkr! Brev ar fortfarande
den ekonomiska jatten inom Posten,
med sina dryga 7 miljarder i intakter (av
totalt 12 miljarder).

Kvaliteten inom Brev fortsatter att oka.
Efter raset som den skandaiosa brev-
natsstarten orsakade ar andelen brev i tid
nu uppe i 97,5 procent, vilket ar det
basta resultatet sedan matningarna borja-
de.

Jan Ahtnan

CityMail:
Okad omsattning
- men fortsatta fbrluster
• Enligt CityMails hal-
virsrapport (jan - jun
1998) okade bolagets fak-
turering med 35 procent
till 156 miljoner under
forsta halvaret i ar (116
miljoner forra aret). Re-
sultatet (efter finansiella
poster) uppgick till -29,4
miljoner, vilket ar en for-
battring jamfort med fore-
gaende ars -43,2 miljoner
under motsvarande pe-
riod.

Royal Mail
Bolaget gjorde en nyemis-
sion om 100 miljoner i
borjan av sommaren,

samtidigt som bolaget
introducerades pa Stock-
holms Fondbors O-lista.
Flera utlandska investera-
re ar nya stora aktieagare.
Storst uppges Henderson
Investors Ltd vara (Hen-
derson ar en brittisk aktie-
fond god for sadar 200
miljarder kroner!). Det
brittiska postverket, Royal
Mail, har kopt drygt tio
procent av aktiema i City-
Mail.

Enligt halvarsrapporten
planerar CityMail en
"urveckling av tjanster for
internationell post tillsam-

mans med brittiska post-
verket". Inrikes kan man
notera att foretaget slutit
ett entreprenadavtal med
Wisby Mail for distribu-
tion pa Gotland.

inga volymsiff ror
Volymsiffror for antalet
forsandelser redovisas
trakigt nog inte i halvars-
rapporten. Daremot upp-
ges antalet "arsanstallda"
uppga till 910 (836).

Jan Ahman
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1998 ars egenavgifter
• For att betala det fortsatta sto-
det till storforetagen och skatte-
sankningarna for de rika, hojdes
aterigen skatterna for oss vanliga
dodliga vid nyar. Skatter forres-
ten, numera kallar man det hellre
for "avgifter".

1997 betalade vi 5,95 procent av brutto-
Ibnen i s k egenavgifter: en procent till
pensionssystemet och 4,95 procent till
sjukforsakringen. 1998 fb'rs hela sjukfbr-

sakringssavgiften over till pensionssyste-
met och samtidigt hojs den sammanlagda
egenavgiften med en procent till 6,95
procent.

Sjukforsakringen
Sjukforsalcringsavgiften infbrdes 1993
darfbr att man ansag att sjukforsakringen
kostade mer an vad de arbetsgivaravgifter
som hittills finansierat forsakringen drog
in till statskassan. Det blev ganska snart

1 998 ars egenavgifter
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' = Inkomst = den toxeradefor- 2 = Egenavgiftema, brutto, fram- 1998 213 100 kronor i beskatl
vdrvsinkomsten, dvs manadslo- gar av den skattetabell, som alia ningsbar ftSrvarvsinkomst. Eftei
nen och olika tillagg (allt det som far hemskickad tillsammans med som man fOrst skall dra av ege
pS lOnebeskedet redovisas som preliminarskattsedeln ijanuari. navgifterna och grundavdragf
"skattepliktigt belopp") minus 3 = Egenavgifterna ar avdragsgil- (plus ev egna avdrag, vilket ja
egna avdrag fbr resor, pensions- la i deklarationen. Det innebar att inte tar hansyn till i denna label
sparande, etc - men inte ev. skul- man "far tillbaka" den del som innebar det en taxerad inkorm
drantor, dessa paverkar inte ege- man annars skulle ha betalt i p& ca 238.800 kronor (= c
navgifterna. skatt fbr beloppet. De allra fiesta 19.900kr/man).

I taxeringssammanhang fmns av oss betalar enbart kommunal- Grundavdraget ar 1998 sor
ytterligare ett begrepp: beskatl- skatt. Jag utgar i mina exempel hOgst 18.100 (= taxerad inkom
ningsbar forvdrvsinkomst. Den fran att kommunalskatten ar 30 105.200 - 110.700). Darefte
beskattningsbara fbrvarvsin- procent. De som tjanar mer an sjunker det till som lagst 8.700 1
komsten ar lika med den taxera- den s k brytpunkten i skatteska- (Vid en taxerad inkomst Ov<
de fbrvarvsinkomsten minus av- Ian betalar dessutom 25 procent 203 800).
drag fbr dels egenavgifterna, dels i statlig skatt p£ Overskjutande
det sk grundavdraget. del av inkomsten. Brytpunkten ar
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tvartom och sjukforsakringen gav ett bver-
skott; over 20 miljarder forra aretDet
skulle med andra ord gott ra'cka till art
bade hqja sjukpenningen ytterligare och,
exempelvis, dra tillbaka fbrsamringarna i
tandvardsforsakringen. Men det blir del
naturligtsvis inte tal om.

Pensionssystemet
Egenavgiften till pensionssystemet. blir
alltsa 6,95procent under 1998, men male,
ar 9,25 procent. Det nya pensionssystemet
och finansieringen av detta vore vard en
egen massa. Jag far har begransa mig till
fo'ljande. Hittills har pensionerna (folk-
pension och ATP) finansierats genom
arbetsgivaravgifter, 1997 uppgick dessa
till 18,86 procent. Tanken ar att det nya
systemet ska fmansieras genom avgifter
pa sammanlagt 18,5 procent. Halften
(9,25 procent) ska fmansieras med ege-
navgifter och halften med arbetsgivarav-
gifter. Eftersom vi i ar betalar 6,95 pro-
cent kan vi rakna med ytterligare hoj-
ningar av egenavgiften med 2,3 procent.
Arbetsgivaren betalar i ar 13,23 procent i
arbetsgivaravgifter till pensionssystemet -
de kan darfbr rakna med en skattesank-
ning pa 3,98 procent! Om nu inte staten,
for att det ska se litet snyggare ut, valjer
att fora over pengama till dem pi nagot
annat satt.

.

Avdragsgilla
Jag beskriver i foljande tabell nettoeffek-
terna av arets egenavgifter. Pa lonebeske-
det ingar egenavgiften i det belopp sorr
redovisas som preliminarskatt. Det av
anledningen till att det belopp som redovi-
sas som preliminarskatt, raknad i procent,
bverstiger den skattesats som man har i
den egna kommunen.

Nu firms det ytterligare en finess med
egenavgifterna. De ar avdragsgilla vid
deklarationen, vilket - naturligtsvis! -
gynnar hoginkomsttagarna. Likasi dras
avgiften enbart p& inkomster upp till 7,5
basbelopp, vilket 1998 innebar en Ion pS
22 750/man. De som tjanar mer slipper
saledes betala egenavgifter for den del av
lonen som Sverstiger 22 750kr.

Jan Ahman
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Nya krisslffror

ViP:en f ortsatter nedat
• Hur lange ska det fa fortsatta? Det
ar den fraga man kan stalla sig efter
andra kvartalets VIP-siffror!

Stockhomsterminalerna inte bara
behaller sin vanhedrande sistaplats
utan forsamrar dessutom resultatet
med ytterligare en enhet till 42. Aven
nar det galler 2000-talets arbetsplats
sa ligger Stockholm sist med sina 6,3
mot hela Riksnatets snitt pa 6,7.

Storstadseffekt?
VIP:en redovisas dels som en sam-
manvagd totalsiffra, dels for 15 del-
mal. I nio av delmalen har Stock-
hohnsterminalerna de samsta vardena.
I ovriga delar vi som regel andraplat-
sen - fran botten raknat.
Det ar inte alldeles enkelt att analy-

sera VIP-siffrorna. Det ar manga och
krangliga fragor som ska besvaras och

det ligger en komplicerad utrakning
bakom de index-tal som redovisas.
Stockhoms daliga siffror (aven inom
Utdelning har Stockholmsregionen de
samsta vardena) brukar skyllas pa
storstads/storterminaleffekten. Det
ligger sakert en del i det - men langti-
fran allt. Malmo, till exempel, ar bade
en stor stad och en stor terminal (ung-
efar dubbelt sa stor som Arsta). Dar
har VIP:en hqjts och man ligger nu
mer an tio enheter over Stockholm.
Aven Goteborg (lika stort som Klara)
visar battre resultat.

Formatresonemang
Och haller vi oss inom Stockholm s&
framgar det ganska tydligt att storst inte
behover vara samst!
Fragan ar alltsi vad som ska goras fbr att

personalen i Stockholm ska trivas battre!

RIKSNATET

Terminal

Posten Brev

Riksnatet TOT
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Det finns saker som vi bara delvis sjalva
rir pa, som de planerade
t e r m i n a l s a m m a n s l a g n i n g a r -
na/flyttningama. Jag har tidigare pekat pi
de hardhanta, oonskade och parvingade
omorganisationer mm som genomforts p&
bl.a. Tomteboda och Arsta. Typiskt nog
praglas ocksi den nya Syd-terminalen av
total oforstielse infor annat an renodlade
formatresonemang.

I vilken ande?
Kanske ar det sa, att fragan om persona-
lens trivsel i Stockholm handlar om i
vilken ande man ska borja, for att kunna
fa en vandning till stand!

Lit oss till sist leka med tanken att
Stockholmsterminalerna genomgaende
skulle visa lika daliga siffior for det eko-
nomiska resultatet och kvalitetsmamingar-
na! DS skulle det bli liv i stugan! Men
personal som vantrivs accepteras tydli-
gen?

Jan Ahman

B-posten pa tag
• men Sveriges storsta termi-
nal byggs utan taganslutning!

Posten har tecknat ett 10-irigt samarbet-
savtal med SJ om brevtransporter.
Avtalet innebar att merparten av ekono-

mibreven ska transporteras med tag mel-
lan huvudterminalerna. Tomteboda blir
omlastningsnav och vagndepa.

Start sker i juni 1999 i samband med
tidtabellskiftet och ska vara i full drift i
September.
Man undersoker ocksi mojligheterna att

fora over en storre andel av A-posten till
jarnvag. Det projektet ska redovisa sina
resultat i november i ar.

S& bra att man nu planerar for Sveriges
storsta terminal - Sth Syd - utan tag-
anslutning! Aven i nasta stora darprojekt
- Arlanda - ar tiganslutningen av unde-
rordnad betydelse.

Jan Ahman
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DET PERSONLICA MASTERSKAPET?
• Hosten 1997 bestamde samver-
kansgruppen i Terminal Sth att ge-
nomfora ett utvecklingsprogram for
de anstallda. Bakgrunden var att Pos-
ten befinner sig i en brytningstid,
mellan det gamla sattet att styra verk-
samheten och nuvarande kundstyrda
organisationen.

Det personliga ansvarstagande i en
forandrad verksamhet, dar den enskil-
de/laget ofta maste losa situationer
som inte kan vanta pa beslut uppifran,
gor att ett utvecklingsprogram for det
"nya" Posten bor genomforas.

Frivillig basis
Programmet doptes till "Det personli-
ga masterskapet". Titeln syftar pa
att varje individ ska fa en bakgrund
till varfor arbetet bar fb'randrats, och
en inblick i Postens nuvarande fb're-
tagsfilosofi. Darmed har man ett un-
derlag for att diskutera om man vill
vara med och paverka/bygga det
"nya" Posten.

SEKO ansag det vara en bra ide att
den anstallde tillsammans med ett
antal arbetskamrater fran alia termi-
naleraa i Stockholm far aka ivag och
diskutera ovanstaende. Den enskilde
medarbetaren kunde da fa ett unikt
tillfalle att framfora sina asikter, sam-
tidigt som man kunde utbyta erfaren-
heter med andra. Dock forutsatts att
det arpafrivillig basis som man del-
tar. Under 1998 och 1999 kommer
detta att paga.

SEKO:s f ramtidsprogram
De fackliga inom Posten AB har tagit
fram ett "Fackligt program for Posten
AB". Dar beskrivs utvecklingen av
Postverket till Posten AB. Det fram-
fors ocksa ett antal stallningstagande
av SEKO. De kommer kanske att

vacka debatt, men det ar meningen.
For det ar viktigt att vi alia anstallda
ar med i den debatten om Postens
framtid och paverkan pa vart arbete.

Terminalklubben avser att skicka
hem "Fackligt program for Posten
AB" till alia deltagare i "Det personli-

ga masterskapet". Forsta tillfallet
kommer i September.

Micke Tall

Micks Tall ar Terminalklubbens repre-
sentant i den grupp som forberett "Det
personliga masterskapet".

Fdrsamringar i arbets-
tidslagen skjuts upp till
ef ter valet
• Facktuellt har tidigare redovi-
sat de forandringar i arbetstidsla-
gen, som Arbetstidskommitten
foreslagit. Forsamringarna (det
ar vad det handlar om!) syftar till
en flexibilitet som an mer dikte-
ras av arbetsgivaren.

svepskal
Meningen var att den nya arbets-
tidslagen skulle behandlas av
riksdagen i var. Den 22 januari
meddelade dock den ansvarige
ministern, Ulrika Messing, vid en
fragestund i riksdagen att "jag
avser inte att la'gga fram nagot
forslag till riksdagen om en ny
arbetstidslagstiftning under varen
med hansyn till den avtalsrbreise
som pagar dar arbetstiderna ock-
sa tar ett stort utrymme".

Det var naturligtsvis ett sveps-
kal. Det egentliga syftet var att
man inte ville att de forsamringar
som man tanker foresla ska dis-
kuteras i valrorelsen.

Ef ter valet
I Lars Ahnbergs arbetsrattsliga
nyhetsbrev arbetsratt/arbetsmiljo
(nr 100/1 juli - vi gratulerar!) upp-
ges att "regeringen planerar att
aterkomma i fragan efter valet".

Eniigt nyhetsbrevet "finns det
alltsa uppgifter om att regering-
skansliet forbereder ett forslag till
ny arbetstidslag som kommer att
laggas fram efter valet i host. I sa
fall kan man ra'kna med ett riks-
dagsbeslut varen 1999 och att en
ny lag borjar ga'lla tidigast fr o m.
1 juli 1999".

dverlaggningar med LO
Daremot vet inte arbets-
ratt/arbetsmiljo beratta nagot om
innehallet i det forslag som nu upp-
ges vara under arbete.

Arbetsratt/arbetsmiljo refererar
ocksa till de Overlaggningar som
skulle ha skett mellan LO och rege-
ringen i slutet av forra aret och dar
regeringen skulle ha "mildrat"
arbetstidskommittens forslag och
presenterat nagot som troligen lig-
ger i linje med den lagradsremiss,
som SvD skrev om i november.
LO:s sags ha awisat regeringens
propaer.
"Kanske kommer LO att angra att

man inte tog en halvbra uppgorelse
om arbetstiden nar man hade chan-
sen att gora det", avslutar arbets-
ratt/arbetsmilj6.

Jan Ahman
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