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Avtalsrörelsen går in i 
nytt skede

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä på arbetsplatsbesök under 2019. Avtalsrörelsen - resan mot nya kollektivavtal - 
börjar långt innan det att avtalen går ut och i samtal med medlemmar och förtroendevalda.
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Mer information:
Följ avtalsrörelsen på ifmetall.se/avtal2020

Med mindre än en månad kvar till dess att de första av  
IF Metalls avtal löper ut går förhandlingarna in i ett nytt  
skede, den så kallade Opo-månaden. 
- Då träder de opartiska ordförandena (opo) in i förhandlings-
processen mot nya avtal, säger IF Metalls avtalssekreterare 
Veli-Pekka Säikkälä. 
 
Opo är valda personer av både facken och arbetsgivarna som 
ingår i Facken inom industrin. De är personer som tidigare 
varit aktiva på antingen arbetsgivarsidan eller i en facklig 
organisation. Enligt riktlinjer som IF Metall och alla deltagande 
förbund och arbetsgivare har kommit överens om träder Opo 
in i förhandlingarna en månad före det att de första avtalen 
löper ut.  

- Men kontakter sker även regelbundet med Opo under för-
handlingarna före mars månad, säger Veli-Pekka Säikkälä.
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdragen för Opo är att leda förhandlingarna sista månaden 
innan befintliga avtal löper ut. De ska dels se till att parterna 
förhandlar, dels lägga ett slutbud som båda parter kan tänkas 
godta om parterna inte själva har enats. 

- Som regel lämnar de tre förslag: en första grov skiss som 
parterna ska svara på, därefter ett något mer konkret förslag 
som också ska besvaras och till sist en slutlig hemställan, det 
vill säga ett sista skarpt förslag till avtalsuppgörelse, säger 
Veli-Pekka Säikkälä.

Den slutliga hemställan kan endast godkännas eller förkastas 
av parterna. Målsättningen är att det ska ske innan avtalen 
löper ut den 31 mars. Om förhandlingsdelegationen godkän-
ner den slutliga hemställan går det preliminära avtalsförslaget 
vidare till IF Metalls avtalsråd. 


