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Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden och har därutöver haft
kontakt i alla löpande frågor
Styrelsens fokusfrågor under verksamhetsåret
Under styrelsens konstituerande sammanträde den 12/12 2016 diskuterades vilka frågor som
akademikerföreningen skulle prioritera under verksamhetsåret. Följande arbetsfördelning gjordes
inom styrelsen: Mishu åtar sig arbetet som delegat i avtalsförhandlingar, förutom att vara
sekreterare på våra styrelsemöten. Tullia driver frågan om enhetlig friskvårdsersättning för samtliga
bolag inom Randstad i Sverige, detta kunde även realiseras under 2017, då samtliga fast anställda
medarbetare nu har rätt till 2000 SEK/år. Tullia tar även ansvar för vår medlemskommunikation och
uppdaterar vår hemsida med nyheter regelbundet. Mary jobbar, förutom att vara huvudförhandlare,
med att driva frågan om lönekartläggning och de fackliga parternas delaktighet i den frågan.
Gunnar åtar sig att arbeta med kompetensutvecklings-frågor, gemensam lönemodell för
rekryteringskonsulter samt värva fler medlemmar. Gunnars uppdrag i styrelsen upphörde den 1 juni
2017 i samband med nytt arbete för honom. Ingrid kommer att prioritera arbetet som
arbetsmiljöombud och utveckla skyddskommittéarbetet inom Randstad.
Akademikerträffar och medlemsmöten
Under våren 2017 deltog Akademikerföreningen i aktiviteter på Stockholmskontoret för konsulter
inom Dfind-bolagen. Akademikerföreningen erbjöd dessutom samtliga bolag inom Randstad en
föreläsning av ombudsman Jaime Aleite från Civilekonomerna. Dfind IT och Dfind Science &
Engineering nappade på erbjudandet och den 26/4 ordnades en konsultträff gällande
konflikthantering på Stockholmskontoret. Det var ett 30-tal konsulter som närvarade, förutom ett
antal konsultchefer, Mishu och Mary deltog som representanter för Akademikerföreningen.
Akademikerföreningen har både under våren och hösten bjudit våra storstadskontor i Stockholm,
Malmö och Göteborg på Akademikerfika. Under hösten fick dessutom Uppsalakontoret besök och
www.ettsmartval.se

blev bjudna på fika. Akademikerföreningen har bearbetat HR för att få vara med och presentera på
Randstads Onboarding aktiviteter och har från och med hösten inbjudits att presentera sig under
rasten ”fika med facket”. Vi har under hösten deltagit i 4 sådana träffar.
Styrelsens fortbildningsaktiviteter
Mishu Sarqume har gått en fördjupningskurs i förhandlingsteknik, deltagit i ett kvällsseminarium i
retorik "Få andra att lyssna" hos Sveriges Ingenjörer, och på inbjudan gått en föreläsning om
Löneförhandling hos DIK.
Mary Dahl har regelbundet deltagit i lunchseminarier i Union to Union sammanhang. Seminarierna
har gällt OECD:s riktlinjer för globala företag och samarbete inom globala fackliga nätverk, till
exempel ILO.
Mary har också deltagit i Miljödagen 2017 ett evenemang inom Sveriges Ingenjörer där uppfinningar
som medverkar till en bättre miljö presenteras och lyfts fram.
Nätverk inom bemanning
Vi har ett bemanningsnätverk bestående av förtroendevalda inom Randstad, Manpower och Adecco
som tillsammans med ombudsmän från Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna och
Akademikerföreningen SSR deltagit i delegationen vid förhandlingar gällande Bemanningsavtalet.
Förutom avtalet om Flexpension drevs nya treårsavtal för Almega/Bemanning, Almega/
tjänsteföretagen och Almega/IT& Telekom igenom under vårens avtalsförhandlingar.
Medlemskommunikation
Akademikerföreningen har under verksamhetsåret uppdaterat vår websida på Saco-portalens lokala
klubbsidor samt uppdaterat våra medlemmar om nyheter på Randstads intranät och konsultnät.
Inför lönerevision, årsmöte och arbetsmiljöenkät har vi även mailat ut information till våra
medlemmar.
Lönerevisionsförhandlingarna
På grund av långvariga förhandlingar gällande bemanningsavtalet och flexpensionsavtalet, kunde vi
inte inleda lönerevisionsförhandlingarna den tidpunkt som var planerat och fick förhandla under ett
mycket pressat tidsschema. En förändring från föregående år var att alla akademikermedlemmar
erbjöds information om sin preliminära tilldelning innan förhandlingarna avslutats. Våra medlemmar
hade då möjlighet att höra av sig till oss förtroendevalda om de hade synpunkter på sin tilldelning.
Endast sju medlemmar hörde av sig till oss och vi lyckades i några fall åstadkomma en bättre
tilldelning.

Revisionsutfall:
Totalt snitt 2,0% ( Kontor 1,95, Konsulter 2,04 (innefattar Almega Bemanningsföretagen, Almega
IT/Telecomföretagen och Almega Tjänsteföretagen)
November 2016 – November 2017 inom Randstad i Sverige
Från den 1/1 2017 var sammanslagningen mellan Proffice och Randstad genomförd och vi kunde
tillhöra samma legala enheter. Det var mycket internt arbete på kontoret för att integrera de olika
verksamheterna med varandra, inte minst samordningen av personalrapporteringssystem och ITsystem tog mycket kraft då det var mycket nytt i bägge ändar. Under 2017 har samverkansmöten
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med HR hållits med en viss regelbundenhet. Randstad har också under året fått igång en ny
arbetsmiljökommitté, där akademikerföreningen deltar med två medlemmar.
Ansvar
Akademikerföreningen arbetar proaktivt och deltar regelbundet i samverkansmöten mellan de lokala
fackliga parterna, HR och våra högre chefer. Vi kommunicerar med våra medlemmar i frågor
gällande löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor och deltar i alla typer av förhandlingar som rör
våra anställda. Akademikerföreningen har även ett samarbete med Sveriges Ingenjörer, Saco och
Akademikerförbunden AHT samt nätverkar med fackliga ombud inom Bemanningsbranschen.
Verksamhetsplan
Akademikerföreningens styrelse avser att fortsätta företräda våra medlemmar samt tillse att vi följer
lagar och avtal.
För styrelsen
Stockholm den 14 november 2017

Mary Dahl, ordförande
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