FOTOKOPIA

GÖTEBORGS HAMNARBETSKONTOR

Protokoll, fört vid förhanclingax raellan
Göteborgs H.mmarbetskontor och G1teborgs
Hamnarbetarefackförening å hanmarbctskontoret den 2 december 1971.

N ä r v a r an d e:

För Götebo:rgs Harr.narbetskontor:
Herrar Bertil Molander, ordförande, Moritz An':i.csson,
Peter Kaxling, Bertil Kvillfors, Lars Akerll.Did och
Kjell Ödman.

"

Göteborgs Hamnarbetarefackforening:
Herrar Rolf l.ysell, Curt .A.nrlorsson, Einar A'1rlreasson,
Uno Bohlman, Karl Rä.nge, Bert Svenss011 och Reine
Trygg.

Vi d

p r o t o k o 1 1 e t:

Vndertecknad Åke Helleman.

§ 1.

Herr Ordföranden

öppnad~

samm.antriicet od: förJ:.laraC.e att pa.rte:lfäl sa.T.man-

kallats för att behancla följande frågor

1.

Yrkande om skadestånd enligt fackföreningens brt;v <len 23 september 1971,

bilaga 1.

2.

Yrkande att all uttagning av hyrt1uckar sker genom h~.narbetskontoret samt
att kontoret övertar försäkringsansvJ.ret för dessa truckar. Fackföreninge11s

brev den 18 oktober 1971. bilaga 2.

3.

Yrkande om skadestånc enligt fackföreningens brev den 19 oktober 1971,
bilaga 3.

"
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2.

4.

Arbetstids.förkortningen 1972. Fackföreningens brev den 16 november 1971,
bilaga 4.

S.

Skifttvång for nyanställd arbetskra~ . Fackföreningens brev den 16 november
1971, bilaga 4.

6.

Tvånget · att kvarstanna vic s .k. direkt färcigkörning. Fackföreningens brev
den 16 november 1971, bilaga 4.

§ 2.

Frågorna upptogs till behandling i ovan nämnd ordning.

1.

Arbetarparten hänvisade till vad som anförts i fackf;Jreningens brev den

23 september samt tillaee därutöver att r.i.an ktmde rdrstå att arbetslecarna
dagen efter föregäenåe fö:rhandlingstillfälle (20/9) möjligen inte delgivit!i
va<! son1 cå avhandlats. 10..nt roll hade emellertid skett vid sen~re tillfällen
och hade fackföreningen C:å funnit att arbetsl~carria utfört arbetsuppgiftf;)r
som tillkom gcdsräknarna. Man ansåg att frågor till arbetsledarna bck-yäftat
att räkning utförts.
k.-betsgivarsican anförde att Rederi AB Götha redan \'i.c! f?rhandlingstillfiillet den 20 september meddelat att bolaget fT.o.m. Z9 september genom en
anorganisation i skjularbetet vid Viasthuggskajen sk-ulle upp.~öra med att
räkna gods vid utlämning. Omorganisationen innebar att kund, som styrkt att
ha.~

hade rätt att cispcnera visst gods fick hämta detta utan att räkning

skedde, forutsatt att han 1.'Yitteraee antalet kollin. Endast om bmden iP.te
ville kvittera utförce9r'tlkning och anlitaees då gocsräknare härför.

Arbetarparten genmälce att man inte hade något att erinra mot c!et besk-Yivna
fdrfarancet, som nu tilHmpades. Tvisten gällde tidiga1-e fall.
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Horr Karling anförde att enligt vad han hade sig bekant hade någon räkr.ing
~j fö1·ekcmnit med annan personal än gocsräknare .
Efter enskilda överläggningar konztaterace herr Ordföranden att tvist ej
förelåg om det nuvarande förfarandet. Eeträffance påståendet att :u·betsledarna utfört godsrti.."<ning stod uppgift mot uppgift , varför parterna be-

slutat hänskjuta denna fråga till nännare utrecning av herrar Lysen och

Ödman .
2.

Arbetarpartr3n härrli.sade till fackföreningens brev till kontoret den 18
oktober och anförde c!ärutöver . Arbetarpartens krav var gammalt och hac!e
diskuterats vid flera tillfällen incm driftsutskottet . För att få kontroll
på förare och maskiner måste dessa uttagas genom hamnarbetskontoret . Det

avgörande för fackfönmingen i denna fråga var skycdsaspekten: Qn truckarna uttogs gcn011 kont:oret förelåg ocr..så garanti för att maskinerna var
vederbörligen försäkrade .
Arbet_s g1 ~1a!_siclan

fn:rnhdll .!tt irJ'..ymjngen av arbetsmaskiner i öve1'Väg:mce

ant<.!.let ~:·all m•ncra skedde genom kontoret . Endast i de fall då. kontoret
inte lyckace.s anskaffa maskiner nödgades stuveriföretagen själva gå ut på
marknaden och hyra in maskiner.
"· · rf }
·f1 I
r ~ ~ h \,....5 s /ca., cf'e. b' '"""
(,.. ct..V'

wrr

Arbetarp<rrt ~~

förklarade at't så länge vissa maskinuthyrar e hade möjlighet

att få köming<r.r i hamnen utan att förcelas genan hamn.arbetskontoret så
kom nuvara.11ce oacceptabla f0rhållanä: ej att upphöra. - Arbetarsi~an önska.Ge vida1·e fä veta när ce av Gijtebo1·gs Stuveri .fill kontraktsinhyrc!a maski-

nerna skulle vara avvecklade (protokoll 29/9 1971 , ; punkt 1 b) •
Efter enskilC:a överläggninzar konstatera.de herr Orc!förancen att stuveriföretagen förklarat att de vid inhyrning ,a v maskiner skulle ställ a samma
krav som hnmnarix>itskcntoret gjorde. Så.dan i::tl1yzning skulle endast ske då
någon annan lösning i.'ite fanns .

3.
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4.

Arbetarsidan vidhöll att all inhyniing av
arbetskontoret.

maskin~r

skulle ske genom hamn-

Beträffande de kontraktsinhyrda truckarna vic Göteborgs Stuveri 1neddela.Ce
bolag~t att kontrakten skulle utgå i och med årsski~ct 1971/1972.
E~er

3.

gemensa:mna och enskilda överläggningar konstaterade herr Ordföranden
att arbetsgivaresidan medgivit att man förfarit felaktigt men att enigh~t
ej stått att uppnå rörande det yrkade skadeståndet.

4.

Det antecimades att parterna v~r ense 01n att arbetstidsförkortningen fr.o. m.
den 1 januari 1972 skulle genomföras på så sätt att ordinarie arbetstid ej
utlades på lördagarna, allt enligt cen centrala uppgörelsen den 16 augusti
1971.
•

Parterna enades härefter an följande tillämpningsregler för skif1:arbctet:
, a)

'vid Tortenninalen:
1 :a skift måndctg - fl·edag 0600 - 1430 med 1/2 tim. rast.

2:a skift m6ncag - fredag 1430 - 2300 :ned 1/2 tim . ra.;t.

b)

i den övriga <lelen av hamnen:

l :a skift måndag - fredag 0630 - 1600 merl 1 tim. rac;t.
2:a skift måndag - fre<!ag 1600 - 2400 med 1/2 tim. rast.
~d

hänsyn till att ld'rC.agsarbetc efter cen 1 jant<.ati 1972 sk-ullc vara
frivilligt och betalas s~ kvalificerad övertid uppdrogs åt drjftsutskottet
att utarbeta förslag till anmälnings- respektive uttagningsordning till såcl.önt arbete •
. övriga av arbetstiGsförkortningen fdranledda reda1<tionella ändringar i avtalet skulle vietagas i samråd med dri~sutskcttet. Regeln om veckoledig-
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5.

het på måndag e~er utfört söndagsarbete syntes e~er den 1/1 1972

endast behöva kvarstå för det fall att lördagsledighet ej åtnjutits.
Fackföreningen ville dock nt-innare överväga denna fråga och skulle
därefter återkomna.
5-6.

Arbetarsidan mec!celade att ma.'1 önsk::i,~a en iincrin g i avtalets regler
beträffande skylcighet for nyan$tällda arbetare att antaga skiftarbete
samt den for alla arbetare gällande regeln cm skylcighet att kvarstanna
på övertid vid s .k. c.!irektf f ärdig..1<örning. I ingetcera fallen avsåg man
att någon ändring skulle ske i praktiken, men cet var vardefollt att
något fonnellt tvång ej forelåg.
Arbetsgi varsican genmälce att rian inte kunde överväga en ä.ndri..~g av avtalet på dessa punkter. Man ville cock understryka. att ir.an då det gällde
skiftarbetet alltid strävaf.e efter a~t i första hane få personal pa fri-

villighetens väg.
Efter enskilda överläggningar konstatera.Ce Jierr Orcforanden att enighet ej
stått att uppnå i cenpa fråga.

§ 3.

Då ytterligare ej förelåg till behandling, oc'l secan herrar Akerl1Jl1C. och
Lysell utsetts at~ jämte herr OI·dföran<len justera protokollet fdrklaraG.es scmmano
träcet avslutat..
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