Bankmännen tog bestämt
avstånd från PTK
Bankmannaförbundets (SBmf) kongress, samlad i Stockholm den 19 och
20 maj, tog bestämt avstånd från det
förslag som lagts fram om att bilda en
privattjänstemannakartell (PTK) inom
TCO.
Förbundets förste ombudsman, Lennart Lundgren, betecknade det vidare
som kränkande om vissa förbund inom
TCO skulle utestängas från det föreslagna centrala samrådsorganet inom
TCO, enbart därför att de väljer att stå
utanför PTK.
Kongressen antog ett uttalande om
samarbetet inom T C O . Vidare beslöt
kongressen att ett förslag till handlingsprogram för förbundet skall utarbetas. Ett förslag till ny organisation
inom förbundet väckte lång debatt och
reducerades väsentligt. Medlemsavgiften höjdes.

TCO-ordföranden Lennart Bodström
tog i sitt tal inför kongressen upp P T K förslaget. Han framhöll att det är väsentligt att det eller de förbund, som
beslutar sig för att stå utanför, inte fattar sådana beslut att man för lång tid
framåt omöjliggör bildandet av en förhandlingsorganisation till vilken alla
TCO-förbund på den privata sidan är
anslutna. Förbunden bör se till att de
under den kommande kongressperioden
har handlingsfrihet. Det kan tänkas att
det efter någon tid inträder omständigheter som gör att ett förbund anser att
det kan ansluta sig till P T K . Det vore
då olämpligt om exempelvis ett kon-

gressbeslut lade hinder i vägen för en åtgärd som i ett senare skede och under
andra omständigheter skulle bedömas
som önskvärd.
— Om vi inte i ett sammanhang skulle kunna skapa en enda förhandlingsorganisation för alla våra tjänstemannaförbund på den privata sidan, behöver
inte detta framställas som en katastrof
eller ett misslyckande, fortsatte Lennart
Bodström och erinrade om att statstjänstemännen har ett förhandlingsorgan
och kommunaltjänstemännen ett annat.
— Jag är förvissad om att de medelstora och mindre förbunden inte kan se
den lösning som TCO-styrelsen föreslår
som ett tecken på att T C O skulle vilja
överge dessa förbund eller stå likgiltig
för deras behov, fortsatte Lennart Bodström. — Dessa förbund kommer gentemot T C O att ha samma rättigheter och
skyldigheter som tidigare, och kontakterna mellan centralorganisation och förbund skall sålunda inte försämras. Om
vi inom TCO:s ram kan utveckla en god
samverkan mellan TCO-S, TCO-K och
P T K vinner tjänstemannarörelsen i dess
helhet i styrka och handlingskraft. Det
är fördelaktigt inte bara för oss själva
utan också för samhället i dess helhet
och för de övriga förhandlingsparter som
verkar på arbetsmarknaden, slutade Lennart Bodström.
Lennart Bodström efterträddes i talarstolen av SBmf:s förste ombudsman,
Lennart Lundgren. Han förklarade att
Lennart Bodström redogjort för läget
»så neutralt som endast en TCO-ordförande kan göra det».
Lennart Lundgren gav därefter sin
syn på PTK-förslaget. Han betonade att
han inte kunde finna att förslaget ger
ett rimligt inflytande för de mindre och

medelstora förbunden
inom TCO
— Dessa åtta mindre och medelstora
förbund skall enligt förslaget dela pi
två ordinarie platser i PTK:s styrelse
Trots detta förutsätts P T K föra visa
förhandlingar samt ta ställning till konfliktåtgärder vid strandade förhandlintar, sade Lennart Lundgren.
Han framhöll vidare att det inte i.
der delade uppfattningar om TCO:s httydelse när det gäller samhällsbevaknins
och lagstiftningsfrågor. De olika uppfattningarna rör förhandlings- och avtalsfrågorna.
•

INOM TCO
P T K presenterades till att börja ma
som ett neutralt organ utanför TCO, sade Lennart Lundgren. N u har man fhttat in P T K inom T C O men fortfarand!
skall inte P T K få samma ställning inort
TCO som förbunden.
Lennart Lundgren undrade var btsluten inom P T K i realiteten skall fattas. — Skall vi lämna ifrån oss förhand
Iingsrätten så måste det vara till ett organ som ligger inom TCO:s demokr
tiska ram, betonade han.
— V i vill ha en demokratisk och ko
sekvent uppbyggnad av tjänstemannarörelsen, sade Lennart Lundgren i sin i
slutning. — Det finns inga genvägar mot
demokratin. Bankmannaförbundet står
dock öppet för alla konstruktiva diskussioner när det gäller att lösa samarbetet
inom TCO.
VARFÖR SÅ SKYNDSAMT?
I den korta debatten efter Lennart
Lundgrens anförande framhöll Wilhelm
Lemchen, Huskvarna, att PTK-förslag
lagts över huvudet på medlemmar».
Han undrade varför man handlat så
skyndsamt i frågan. Det borde ha varit
naturligt att låta medlemmarna ta ordentlig ställning till en så viktig fråga
som denna.
Kaj Ytterskog, Stockholm, pekade pi
att SBmf inte har S A F som motpart
— Det innebär att vi skulle få lämna
ifrån oss mer än andra förbund vilket
naturligtvis gör frågan än svårare.
— SBmf:s medlemmar har inte haft
någon möjlighet att diskutera denna fråga, sade Rolf Blom, Stockholm. — Ju.
är övertygad om att medlemmarna infe
vill ge upp förbundets suveränitet och
rätten att driva sina egna förhandlingar
•

Uttalandet om samarbetet inomTCO
publiceras i sin helhet här intill.

• HANDLINGSPROGRAM
Det handlingsprogram för förbundet
som skall utredas under kommande
kongressperiod rör bl a trygghet, standardutveckling, arbetsmiljö och medinflytandefrågor, lönesystem och förhandlingsfragor, medlemskontakter och studier. I förslaget till utredning om handlingsprogram understryks också betydelsen av samarbetet inom TCO, inom Nordiska Bankmannaunionen och i internationella organ för bankmän.
Förbundsstyrelsens förslag om ny organisation och nya stadgar för förbundet föll inte de 121 kongressombuden i
smaken. Förslaget skulle bl a ha inneburit att förbundets distriktsorganisation
skulle slopas och uppgifterna överflyttas
pa avdelningarna.
Kongressen beslöt i stället att distrikten skall bibehållas med oförändrade
uppgifter. Förslag om att upprätta förbundsrad och regionråd bifölls inte. V i dare bibehålls avtalskonferens och distriktsordförandekonferens
enligt den
ordning som hittills tillämpats.
• FÖRETAGSDEMOKRATIN
En rapport och ett par motioner om
arbetsplatsdemokrati och medbestämmanderätt ledde till beslut om att utföra en grundlig översyn av bestämmel-

Arbetsmiljö och medinflytande hörde

serna i företagsnämndsavtalet. Syftet
skall vara att uppnå medbestämmanderätt. Vidare skall man arbeta för ökad
försöksverksamhet inom detta område.
I ett par motioner krävdes att man
skulle lätta på förbundsstyrelsens diskretionsregler som ett led i en öppnare redovisning från de förtroendevaldas sida.
Kongressen gick på motionärernas linje.
Det gjorde kongressen också när det
gällde en motion som krävde att »datakollektivets» intressen skall tas tillvara
på ett bättre sätt. Kongressen beslöt vidare att en rörlig pensionsålder skall eftersträvas i kommande pensionsförhandlingar.
•

HÖJD AVGIFT
Medlemsavgiften
höjdes.
Avgiften
skall från den 1 januari 1974 visserligen
utgå med oförändrat 1,3 procent av bruttolönen, men avgiftstaket höjs från 25
till 32 kr. A v höjningen beräknas 2 kr
gå till arbetslöshetskassan.
Förbundets ordförande Gustaf Setterberg omvaldes. Följande ordinarie styrelseledamöter valdes: Kaj Ytterskog,
Stockholm, Finn Gunér, Malmö, Bertil
Lövgren, Karlshamn, Torsten Altin, Sollefteå, Bengt Fredsberg, Stockholm, Lena Viking, Sunne, och Lennart Larsson,
Malmö.
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till debattämnena

vid banktjänstemännens

Bankmannakongressen
om PTK-förslaget
»Kongressen tar avstånd från varje
förslag i samarbetsfrågorna, som ej
beaktar samtliga förbunds och medlemsgruppers berättigade krav på inflytande i gemensamma frågor och
självbestämmande i egna avtals- och
förhandlingsfrågor.
Hittills framlagda förslag till bildande av privattjänstemannakartell
svarar enligt kongressens mening inte
mot elementära krav i fråga om förbundens ställning och inflytande. Förslaget att bilda ett centralt samrådsorgan med utestängande av de förbund som väljer att stå utanför P T K
är kränkande mot de organisationer,
som fullgör sina stadgeenliga skyldigheter mot TCO.
Kongressen ger förbundsstyrelsen i
uppdrag att medverka till ett förstärkt samarbete inom TCO-P och
TCO grundat på de principer, som
kommer till uttryck i förbundets motion till TCO:s kongress.»
•

kongress.
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