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               OPO kommer in på Industriavtalet 
 
Den gånga veckan har det varit två förhandlingar. I måndags förhandlade vi om vårt eget 
riksavtal. Några siffror finns inte än och förhandlingarna kretsar runt de övriga avtalskraven som 
parterna lagt in i avtalsrörelsen. I tisdags var det åter förhandlingar gemensamt med 
tjänstemännen. Även dessa förhandlingar går sakta framåt. Det har alltså inte tagit riktig fart i 
förhandlingarna på vårt område. 
 
Idag fredag den 1 mars så träder de Opartiska ordförandena (OPO) in på Industriavtalets 
områden. Pappers omfattas inte längre av det nya industriavtalet. Den minnesgode kommer ihåg 
att vi i Pappers sa nej till förslaget om ett nytt Industriavtal. Så varför nämna det i ett Nyhetsbrev 
från Pappers. Det finns två skäl, ett vi är ett industriförbund och två är att det så kallade 
lönemärket ska sättas inom export industrin. Det är de flesta överens om. Inte minst 
medlingsinstitutet som kommer in i våra förhandlingar om så krävs. Vi tror att det redan under 
nästa vecka kommer att bli mer fart i förhandlingarna på flera områden och varför inte på vårt 
också. 
 
Den här veckans största händelse i avtalsrörelsen inträffade igår i och med att Byggnads lade ett 
varsel. Byggnads har lagt sitt varsel eftersom man inte kommit någon vart med motparten under 
en månads förhandlingar. Varslet är ett sätt att försöka få i gång förhandlingarna. Det finns ett 
antal av våra bruk som kommer att omfattas av en eventuell strejk. Nästa vecka kommer det att 
skickas ut information till avdelningarna om hur Pappers medlemmar ska förhålla sig i en 
eventuell konflikt. Den som är intresserad kan läsa mer om Byggnads varsel genom att gå in på 
www.byggnads.se 
 
För vår del kommer den kommande veckan att innehålla två planerade förhandlingar. Dessa 
förhandlingar kommer att ske på tisdag den 5 mars. Först är det en förhandling om vårt avtal och 
sedan följer en förhandling som är gemensam med tjänstemännen. Vi räknar med att kunna lägga 
ut en video på torsdag alternativt fredag. Där kommer vi att informera om läget i avtalsrörelsen.  
  
Vi kommer kontinuerligt att lägga ut information om hur förhandlingarna fortskrider på vår 
hemsida, www.pappers.se 
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