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Överenskommelse
De nu gällande Teknikavtalen har olika löptider. Avtalen för tjänstemännen löper
ut den 30 september 2011 medan avtalet för arbetarna löper ut den 31 januari
2012.
I syfte bl.a. att skapa gemensamma förhandlingstidpunkter för hela industrin i

nästa avtalsrörelse träffar parterna följande överenskommelse.
1. Förhandlingarna om nya förbundsavtal för tiden från och med den 1 oktober
2011 respektive den 1 februari 2012 ska samordnas och inledas den 1
september 2011. Parterna ska överlämna sina slutliga krav senast den 30
september 2011.
2, Senast den 30 november 2011 ska förhandlingarna vara slutförda och nya
Teknikavtal vara träffade avseende tiden från och med den 1 oktober 2011
respektive från och med den 1 februari 2012. Parterna är överens om att
de nya avtalen ska löpa ut samtidigt.
3.

Från och med den 1 november och till dess nytt avtal är träffat ska
förbundsparterna biträdas av två opartiska ordföranden. Parterna ska i
god tid före förhandlingarna utse opartiska ordföranden.

4. För att samordna fredsplikten med förhandlingarna om nya Teknikavtal
förlängs den fredsplikt som följer av Teknikavtalet Unionen/Sveriges
Ingenjörer med två månader och gäller således även under oktober och
november 2011. Omvänt förkortas fredsplikten, dock enbart i vad den gäller
riksavtalsförhandlingen, enligt Teknikavtalet IF Metall och upphör vid
utgången av november månad 2011. Parterna är således överens om att
fredsplikt råder rörande anställningsvillkor och förhållanden i övrigt mellan
parterna till och med den 30 november 2011.
När nya förbundsavtal träffas, senast den 30 november 2011, återinträder
fredsplikten från och med dagen för det nya förbundsavtalets träffande. Krav som
innefattar ändring av nu gällande förbundsavtal omfattas dock fullt ut av den
fredsplikt som följer av respektive förbundsavtal och kan inte framställas. Som
framgått medför den förkortade fredspliktstiden, som följer av denna reglering, inte
att krav som hänför sig till framtida förbundsavtal kan träda i kraft förrän nu gällande
förbundsavtal löpt ut.
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