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Riksnatet infor bonus 
Inga 12.000 kr men kanske nagon tusenlapp i bonus for 1999 

BoQusfragan har diskuterats un
der ett par ars tid inom Riksnatet. 
Hosten 1997 var man niistan far-
dig med ett forsiag, men av olika 
aniedningar lag fragan nere under 
storre delen av 1998 och en bra bit 
in pa 1999. Under senvaren blev 
det plotsiigt fart - facken glomdes 
nastan bort i bradskan! - och i 
borjan av juni spikades ett bonus-
system som omfattar i stort sett all 
personal inom Natet. 

• Bonussystemet galler for all personal 

inom Riksnatet. Samtligahuvudterminaler 
samt serviceterminalema i Hassleholm 
och Borlange omfattas. Hassleholm ingdr 
i Malmos resultat och Borlange i Uppsa-
las. 

Aven personalen vid Riksnatets centrala 
administration omfattas liksom de som 
jobbar at Riksnatet vid Arlanda. For dessa 
grupper utgir ett genomsnin av den bonus 
som utgdr t i l l samtliga anstallda vid tenni-
nalema. 

Personalen vid e-Brev-Produktion om
fattas inte av denna bonusmodell. 

Villkor 
Foljande krav galler for att bonus ska 
utgi: 

1. Ldnsamhet 
F8r att bonus Qverhuvud taget ska utgS s i 
miste Riksnatet som helhet visa ett battre 
resultat an budget. Uppfylls inte detta 
villkor s i utgir inte heller nigon bonus 
for avriga kriterier. 

Hogst 25 procent av Riksnatets resultat 
utover budget f i r delas ut i bonus. 

Mai Andel av bo
nus 

Max bonusbe-
lopp 

Exempel^' Berakningsgrund 

Lonsamhet 20,0 % 2 400 kr 600 Riksnatet ska ha overtraffat budgetmalet 

Kvalitet 25,0 % 3 000 kr 750 Terminalens tldhailning in i Riksnatet ska vara lagst 
90 %. Samma mal for alia tre Sthsterminalema, 
mats varje terminal for sig/alt. gemensamt (inte 
kiart). 

10 ,0% 1 200 kr 300 Terminalens kodningsandel 1 GSM for brev ska vara 
lagst: Tba 74 %, Klara 80%, Arsta 82% 

10,0% 1 200 kr 300 Terminalens kodningsandel i GSM for ekonomibrev 
ska vara lagst: Tba 84 %, Klara 88%, Arsta 89% 

20,0 % 2 400 kr BOO Terminalens FFK (= Forsenade Forsandelser till 
Kund) ska vara hdgst: Tba 400, Klara 325, Arsta 
400 /per miljon forsandelser 

Ndjda kunder 5,0 % 600 kr 150 Tenninalen ska ha uppnatt malet for TSI Fdretag 
(TSI = TerminalServicelndex = nedbrutet NojdKun-
dlndex): Tba 61,9, Klara 60,2, Arsta 64,0. 

5,0 % 600 kr 150 Terminalen ska ha uppnatt malet for TSI Privat: 
Tba 69,7, Klara 63,3, Arsta 70,3. 

Personal som 
tr ivs 

5,0 % 600 kr 150 Svarsfrekvens i ViP-matningen ska vara lagst 65 %. 
Gemensamt mal for alia Sthsterminalema. 

SUMMA 100,0 % 12 000 kr 3 000 kr 

= Enligt forvtsattningama i exemplen i artikeln. Dvs. att 1999 ars resultatfortattring uppgar till 60 miljoner 

Terminalklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/termlnalklubben/ 



ExempeL Riksnatets resultat enligt bud
get ska i Sr uppgd till - 213,3 miljoner. 
Minussiffran kan verka litet konstig, men 
den beror pa den interna redovisningen 
inom Posten: intaktema bokfors pa ett 
l i i l l och kosmadema pa ett annat. For att 
bonus ska utgd maste alltsi Riksnatets 
resultat visa ett lagre minus an de 213,3 
miljoner som budgeterats for 1999. L i t 
OSS anta att resultat blir s i bra som 60 
miljoner (-153,3 istallet fdr -213,3). I s i 
fall avsatts maximalt 15 miljoner. Om vi 
ti l l sist raknar med att vi ar ca 5.000 i r -
sanstallda inom Riksnatet s i blir det max. 
3.000 kr/anstalld i bonus for 1999 (60 
milj * 25%/5000 = 3.000). 

NB! att detta ar maxbelopp. 3.000 kro
ner i bonus i det har exemplet fdrutsatter 
att ens terminal uppfyllt alia delkriterier 
(se nedan!). 

2. Max 12.000 kr. 
Om det nu skulle g i s i bra for Riksnatet 
an "'vinsten" skulle uppgi till flera hundra 
miljoner s i firms det ytterligare en sparr i 
systemet. Til l en enskild anstalld f i r sam-
manlagt hogst ett tredjedeis basbelopp 
utgi i bonus, f(3r 1999 innebar detta art 
hogsta bonusbelopp kan uppgi till 12.000 
kronor. Det ar en utopisk sif&a effersom 
ett sidant belopp fdrutsatter en resultat-
fdrbattring pa 240 miljoner (= resultat fdr 
1999 skulle uppgi till ^ 26,7 istallet fdr -
213,3!). 

3. Delkriterierna 
Nar det maximala bonusbeloppet for iret 
faststallts fdr Riksnatet ska en rad delkri
terier uppfyllas. 
Delkriterierna ar olika varda och uppgir 

till en viss procent av maxbeloppet. 

• Ldnsamhet 
Ldnsarahetskriteriet ger 20% av maxbe
loppet. 

ExempeL Om vi fortsatter p i exemplet 
ovan s i skulle Idnsamhetskriteriet i det 
har fallet ge en bonus p i 600 kr (3.000 * 
20% = 600) 

• Kvalitet - Ndjda kunder - Parsonal som 
trivs 
Dessa moment bestir i sin tur av flera 
underkriterier. Vilka dessa ar och hur 
mycket de kan ge i bonus framgir av ta-
bellen hirintill . Som synes anses respekti-
ve tenninals tidhillning mot dvriga termi
naler for narvarande vara den viktigaste 
frigan. 
Vilka m i l som galler fdr Stockholmster-

minalema framgir av tabelien. 
NB! art ingenting utgir for dessa kriteri

er om inte Idnsamhetskriteriet uppfyilts! 
Har galler ocksi "allt eller intet". Upp-

fy Her man de m i l som galler for tidshdll-
ning, kodningsandeiar, etc. utgir i ar den 
bonus som anges i tabelien. Om man ncis-
tan klarar milen, men inte nar riktigt anda 
fram, sa blir det noil - och om man skulle 
vara extra duktig si blir de: inte mer for 
det! 

ExempeL Om nigon av vara terminaler 
(fbrhoppningsvis alia!) klarar alia de upp-
satta milen s i skulle irets bonus uppgi 
ti l l 3.000 kr (se exemplet i tabelien). Om 
man daremot missar exempelvis tidshill-
ningen mot dvriga natet s i stannar bonu-
sen p i 2.250 kr (= 3.000 - 750 
(3.000*25%) = 2.250 kr). 

dvriga villkor 
• Bonusgrundande tid ar narvarotid (dvs 

nar man faktiskt ar i tjanst), fecklig tid, 
v i rd av sjukt bam samt semester. Det 
innebar att olika tjanstledigheter inte be-
rattigar t i l l bonus - och inte hellernarman 
ar sjuk. 

Till deltidare och timanstallda utgir bo
nus med proportionell andel av bonusbe
loppet fdr heltidare. 
• Fdr att f i bonus fdr 1999 maste man ha 
arbetat inom Riksnatet i minst tre kvartal 
under 1999. 
• Posten betalar arbetsgivaravgifter p i 
bonusen. Bonusldnen ar inte semesterg-
nmdande och bonusbelopp lagre an 50 
kronor betalas inte ut. 

Blir det bonus i ar? 
Bonussystemet bdijar galla med omedel-
bar verkan, vilket innebar att 1999 irr ^ 
resultat kan resultera i bonus. Utbetalnir-
sker i s i fall tidigast mot slutet av fdrsia 
kvartalet nasta i r . 

Om det blir nigon bonus fdr i ir? Tja, 
det vet man annu inte. Partema ar dverens ^ 
om att under 4.e kvartalet gdra en avstam-
ning av det ekonomiska laget och fdrut-
sattningama fdr bonus fdr 1999. 
Bonuslaget for vira terminaler redovisas 

i sirskild tabell. 

Vad sager facket? 
SEKO har centralt (liksom de dvriga 
facken) stallt sig bakom beslutet att infdra 
bonus. 

JanAhman 

Och sa har ligger vi till.... 
(jan - juli 1999; malet inom parentes) 

T b a Klara Arsta 

L o n s a m h e t ??? - beraknas pa hela Riksnatet 

Tidshal ln ing 93,22 (90,0) 89,83 (90,0) 87,S2 (90,0) 

Kod G S M - A 74,2 (74,0) 78,6 (80,0) 82.9 (82,0) 

K o d G S M - B 81,6 (84,0) 87,1 (88,0) 86.3 (89,0) 

F F K 616 (400) 392 (325) 256(400) 

TSI Fdretag 66,0 (61,9) 61,0 (60,2) 67 0 (64,0) 

TSI Privat 73,0 (69,7) 67,0(63,3) 73.0 (70,3) 

Vip - s v a r 57,0 (65,0) 

Nasta ordinarie 
nummer av 
Facktuellt 

ges ut i mitten 
av September, 

Artiklarna har 
redan borjat 

laggas ut 
pa hemsidan! 


