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§ 1 Huvudavtal
Som avtalsslutande parter ska såväl kooperationens som
fackföreningsrörelsens löne- och avtalspolitiska grundsatser vara följande:

Parterna har åtagit sig ett särskilt ansvar för ovanstående grundsatser och ska i
samarbete aktivt verka för att grundsatserna följs. Dessutom ska parterna söka
överbrygga meningsmotsättningar på olika nivåer.

Parterna är medvetna om att vissa av KFO:s medlemsföretag ej kan anses ingå
i den konsumentkooperativa rörelsen. Oaktat detta förhållande är parterna
ense om att ovanstående grundsatser ska gälla även för dessa medlemsföretag.

Mot bakgrund av ovanstående träffar KFO och PTK bifogade huvudavtal,
bilaga 1.

§ 2 Parternas åtaganden

De anställda i de kooperativa verksamheterna ska erhålla löner och
allmänna anställningsvillkor som baseras på samma marknadsmässiga
förutsättningar som gäller inom andra jämförbara företag.

De kooperativa arbetsgivarna och de fackliga organisationerna skall
eersträva goda relationer mellan ledning och anställda samt i övrigt verka
för goda arbetsförhållanden. Samarbetet bör vidare leda till inflytande för de
anställda vilka även skall ges möjligheter att utvecklas i sina arbeten.

De kooperativa arbetsgivarna och de fackliga organisationerna skall
samarbeta för att främja strävanden mot gemensamma mål. Detta skapar
förutsättningar för trygghet i anställningen.



Mot bakgrund av parternas åtaganden i huvudavtalet är KFO och PTK ense
om att följa huvudavtalets tillämpning genom att två företrädare för KFO och
två företrädare för PTK, fortlöpande sammanträffar på sätt som gruppen
bestämmer.

KFO och PTK är överens om att ett viktigt sye med detta avtal är att
långsiktigt skapa en fast och tydlig grund för relationerna mellan
tjänstemännen och KFO. I anslutning till detta konstaterande noterar KFO
och PTK följande:

Ordningen innebär bland annat att det är PTK:s stiare, dvs SIF, LEDARNA,
HTF och CF som är avtalstecknare. Inom område där det endast finns ett
PTK-förbund tecknar dock detta avtal.

§ 3 Förbundsantaganden
PTK ska verka för att huvudavtalet antas som kollektivavtal av PTK:s
medlemsförbund.

§ 4 Rättstvist
Parterna är, mot bakgrund av reglerna i § 8 i huvudavtalet, ense om att
rättstvist i sista hand normalt ska prövas i AD. Parterna vill dock understryka
att skiljeförfarande undantagsvis kan vara att föredra, exempelvis i tvister
rörande tillämpning av förtroendemannalagen.

§ 5 Gemensam information
Parterna är ense om att, vid sidan av partsenskild information om
huvudavtalet, söka framta partsgemensamt informationsmaterial och använda
detta gemensamt gentemot företrädare för KFO:s medlemsföretag och PTK:s
medlemsförbund.

§ 6 Giltighetstid
Huvudavtalet gäller från och med denna dag tills vidare med sex månaders
ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning kan dock ske först 1999-12-31.

Inom PTK har sedan kartellens tillkomst utvecklats en intern ordning för
vilka tjänstemannaorganisationer som tecknar kollektivavtal inom olika
områden.

Beträffande företag som har sin bakgrund i tidigare offentlig verksamhet
skall KFO och PTK samarbeta i sye att låta tjänstemännen ha så likartade
anställningsvillkor som möjligt.
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Huvudavtal KFO - PTK

§ 1 Tillämpningsområde
Mom 1

Denna förhandlingsordning är gällande vid handläggningen av rätts- och
intressetvister inom KFO-PTK-området.

Mom 2

Bestämmelserna i förhandlingsordningen är inte tillämpliga när förhandling
förs om krav på skadestånd eller annan ersättning på grund av arbetsskada,
samt när det gäller indrivning av klar och förfallen fordran.

Mom 3

Innehåller annat avtal, som träffats av KFO och PTK, avvikelse från denna
förhandlingsordning, gäller den avvikelsen.

Mom 4

Bestämmelserna i förhandlingsordningen är inte avsedda att reglera vad som
behandlas i 40 § LAS samt 11, 12, 14, 19-22, 33-40 §§ och 43 § andra stycket
MBL.

Mom 5

Förhandlingsordningen inverkar inte på tvingande lagbestämmelser om
preskriptions-, förhandlings- och talefrister.

§ 2 Förhandlingsrätt
Mom 1

Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare, alternativt
KFO, i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och sådan medlem
hos organisa-tionen, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren.
Arbetsgivaren, alternativt KFO, har motsvarande rätt att förhandla med
arbetstagarorganisation.

Mom 2

Om förhandling påkallas i rätts- eller intressetvist av en förhandlingsberättigad
part åligger det motparten att träda i förhandling i enlighet med vad som
föreskrives i denna förhandlingsordning.



Om olovlig stridsåtgärd har vidtagits ska enligt 43 § MBL överläggningar äga
rum.

Mom 3

Även om förhandling inte kommit till stånd ska part anses ha fullgjort sin
förhandlingsskyldighet då det mot förhandlingen funnits hinder som inte
berott på parten själv.

§ 3 Förhandlingspreskription
Part, som har förhandlingsrätt enligt § 2, och som i rättstvist vill yrka
skadestånd eller annan fullgörelse, ska påkalla förhandling härom inom fyra
månader från det att han fått kännedom om den omständighet varpå kravet
grundas. Förhandlingen måste dock påkallas senast två år eer det att denna
omständighet inträffat.

Påkallar part inte förhandling inom föreskriven tid förlorar han rätten till
förhandling.

Anmärkning: 
Observera dock bestämmelsen i § 1 mom 5.

§ 4 Förhandlingsförfarandet
Mom 1

Part som vill förhandla ska göra framställning härom till motparten och ange
den fråga förhandlingen ska röra.

Parterna ska däreer utan dröjsmål bestämma tid och plats för
förhandlingssammanträde. Parterna kan gemensamt välja annan form för
förhandling än sammanträde.

Förhandlingsskyldig part ska själv eller genom ombud inställa sig vid
förhandlingssammanträdet och lägga fram motiverat förslag till lösning av den
fråga förhandlingen avser.

Mom 2

Förhandling ska bedrivas skyndsamt. Protokoll, som justeras av båda parter,
ska föras. Detta behöver dock inte ske om parterna är ense härom.

Mom 3



Enas parterna ej om annat, ska förhandling anses avslutad när part som har
fullgjort sin förhandlingsskyldighet har givit motparten skriligt besked om
att han frånträder förhandlingen.

§ 5 Lokal förhandling
Mom 1

Förhandling ska i första hand genomföras mellan arbetsgivare och lokal
arbetstagar-organisation (lokal förhandling).

Mom 2

Lokal förhandling ska påbörjas snarast möjligt och senast inom två veckor från
den dag då den påkallas, om parterna inte enas om annat.

§ 6 Central förhandling

Mom 1

Kan överenskommelse ej träffas vid lokal förhandling ankommer det på part
som vill fullfölja ärendet att hänskjuta frågan till förhandling mellan KFO och
berört PTK-förbund (central förhandling).

Mom 2

Framställning om central förhandling rörande skadestånd eller annan
fullgörelse ska skriligen göras av KFO eller berört PTK-förbund till
motparten senast två månader eer den dag då den lokala förhandlingen
avslutades. Försummar part detta förlorar han rätten till förhandling.

Mom 3

Central förhandling ska påbörjas snarast möjligt och senast inom tre veckor
från den dag den påkallas, om parterna inte enas om annat.

§ 7 Avgörande av intressetvist
Mom 1

Tvist i intressefråga, som inte är reglerad i lag eller avtal (intressetvist) och som
varit föremål för central förhandling utan att kunna lösas, kan av part
hänskjutas till Förlikningsnämnden KFO-PTK inom två veckor i enlighet med
vad som föreskrives i § 11.

Mom 2



Parterna kan gemensamt hänskjuta tvisten till centralrådet att såsom
skiljenämnd avgöra intressetvisten.

§ 8 Avgörande av rättstvist
Mom 1

Tvist somrör innebörden av lag, enskilt avtal, kollektivavtal eller gällande rätt i
övrigt (rättstvist) och som varit föremål för central förhandling utan att kunna
lösas, kan av part hänskjutas till avgörande av AD, såvida inte parterna är ense
om att pröva tvisten för slutligt avgörande i skiljeinstans enligt lagen om
skiljemän.

Tvist rörande detta huvudavtal handlägges dock enligt § 9.

Mom 2

I rättstvist rörande skadestånd eller annan fullgörelse ska talan väckas i AD
inom tre månader från det att den centrala förhandlingen anses avslutad, dock
skall i fråga som omfattas av lagen om anställningsskydd talan väckas i AD
inom fyra månader.

Har hinder funnits mot förhandling och har detta hinder ej berott på den part
som försökt få förhandling till stånd, räknas tiden från det att förhandling
senast skulle ha hållits enligt denna förhandlingsordning.

Försitter part talefristen förlorar han rätten att föra talan i tvisten.

§ 9 Tvist rörande huvudavtalet
Tvist rörande detta huvudavtal, som varit föremål för central förhandling utan
att kunna lösas, kan av part hänskjutas till behandling av Förlikningsnämnden
KFO-PTK i enlighet med vad som föreskrivs i § 11.

§ 10 Neutralitet och skyddsarbete

Vid konflikt inom KFO-området ska direkt och indirekt berörda parter följa
de sedvanliga reglerna rörande neutralitet och skyddsarbete. Uppstår tvist
härom kan denna omedelbart av berörd part underställas
Förlikningsnämnden KFO-PTK för bindande utlåtande på sätt som föreskrivs
i § 11.

§ 11 Förlikningsnämnden KFO-PTK
Mom 1



Förlikningsnämnden KFO-PTK består av två ledamöter, varav en utses av
KFO och en av PTK.

Vid förlikningsnämndens prövning får ej delta ledamot, som direkt berörs av
tvisten eller är styrelseledamot i eller anställd av företag som direkt berörs av
tvisten.

Vid förlikningsnämndens sammanträden ska föras protokoll, som justeras av
båda parter.

Mom 2

KFO respektive berört PTK-förbund äger enligt § 7 mom 1 rätt att eer
avslutad förhandling anmäla olöst intressetvist till förlikningsnämnden.

Av § 9 följer vidare att KFO respektive berört PTK-förbund eer avslutad
förhandling kan hänskjuta tvist rörande detta huvudavtal till behandling av
förlikningsnämnden.

Mom 3

Förlikningsnämnden ska ofördröjligen, dock senast inom en vecka, hålla
förlikningssammanträde till vilken de tvistande parterna skall kallas.
Förlikningsnämnden ska därvid försöka åstadkomma enighet mellan de
tvistande i enlighet med de förslag, som under förhandlingen kan bli
framställda av de tvistande parterna. Om det i sådant fall kan anses ägnat att
befordra en lösning av tvisten kan förlikningsnämnden hemställa hos parterna
om de jämkningar eller medgivanden, som kan anses lämpliga för detta
ändamål.

Förlikningsnämndens förslag till lösning av tvist enligt mom 2 ska grundas på
vad som framkommit vid förhandlingen.

Förlikningsnämnden avgör i övrigt själv formerna för sitt arbete.

Mom 4

Om förlikningsnämnden inte kan enas om förslaget till tvistens lösning eller
framlagt förslag inte godkänts av parterna, kan nämnden hänskjuta
tvistefrågan till Fackliga-Kooperativa centralrådet för yttrande.
Förlikningsnämnden har, om tvisten har hänskjutits till centralrådet, att eer
centralrådets yttrande, vid sammanträde mellan parterna söka åstadkomma
enighet mellan de tvistande i enlighet med yttrandet.



Mom 5

Stridsåtgärd får inte vidtagas av någondera parten, förrän förlikningsnämnden
har fullgjort sitt uppdrag.

Mom 6

Förlikningsnämnden ska enligt § 10 vid konflikt inom KFO-området avge för
KFO och berört PTK-förbund bindande utlåtande rörande de regler om
neutralitet och skyddsarbete, som ska gälla i konflikten.

§ 12 Fackliga-kooperativa centralrådet
Mom 1

Fackliga-Kooperativa centralrådet består av fyra för en tid av tre år utsedda
ledamöter, av vilka två utses av KFO och två av PTK. För dessa utses lika antal
suppleanter.

I centralrådet ska tjänstgöra en sekreterare från KFO respektive PTK.

Vid centralrådets prövning får ej delta ledamot eller suppleant, som direkt
berörs av tvisten eller är styrelseledamot i eller anställd av företag som direkt
berörs av tvisten.

Vid centralrådets sammanträden ska föras protokoll.

Mom 2

Vid centralrådets behandling av tvist ska förlikningsnämndens ledamöter vara
närvar-ande såsom föredragande. Centralrådet kan kalla representant för av
tvisten berörda företag, arbetstagare eller organisationer att höras inför
centralrådet.

Mom 3

Centralrådets arbete skall bedrivas skyndsamt.

Mom 4

För att centralrådet ska kunna fatta beslut, ska samtliga ledamöter närvara.
Varje ledamot har en röst. Som nämndens beslut gäller den mening som
flertalet ledamöter är ense om.

 




