
TCA:s in practice

Samarbete mellan arbetstagarrepresen-

tanter inom företagsråd och fackförbund  

för att övervaka och tillämpa internatio-

nella ramavtal på företagen 

December 2011 till december 2012

 Kontakt och information 

Projektet TCA:s in practice* (förkortat till PASOC) är ett 

gemensamt initiativ mellan Pfl eiderer AG:s Europeiska 

företagsråd och fi rma Wilkhahns företagsråd i samarbete 

med de europeiska branschförbunden i Tyskland, Polen och 

Sverige. Den Europeiska bygg- och träfederationen (EBTF)

och företagsråd från andra företag (bland annat Schwan-

Stabilo, Staedtler) som har internationella ramavtal stöder 

projektet som genomförs av Arbeit und Leben  Bielefeld e.V. 

i egenskap av huvudman (DGB/VHS).

Närmare informationer får du från:

Frank Bergmann (EFR-ordförande i Pfl eiderer AG)

Telefon:  0049 2332302-211

E-post:  Frank.Bergmann@pfl eiderer.com

Olaf Stender (Företagsrådsordförande hos fi rma Wilkhahn)

Telefon:  0049 5042999-434

E-post:  olaf.stender@wilkhahn.de

Gisbert Brenneke (projekthuvudman Arbeit und Leben 

Bielefeld)

Telefon:  0049 521557772-23

E-post:  gb@aulbi.de

Ytterligare informationer och material om projektet hittar 

du på hemsidan: http://www.pasoc.innopas.eu

Workers’ Participation and Social Dialogue

Projektmöten

I centrum för verksamheten står gemensamma ansträng-

ningar inom Pfl eiderer och Wilkhahn för att göra ramavta-

len kända och tillämpa, övervaka och vidareutveckla dem. 

Detta sker med hjälp av intresseorgan från andra företag 

inom branschen som har fl era års erfarenheter med inter-

nationella ramavtal. Det rör sig alltså här om ett kontinuer-

ligt utbyte och om spridning av ”god praxis”.

Tre tematiska verkstäder (workshops) och en europeisk ar-

betstagarkonferens kommer att genomföras under ledning 

av PASOC:s styrgrupp.

Workshop 1: 2012-02-29 – 2012-03-02

Teman: Informations- och praxisutbyte; hur långt har man 

kommit med införandet och tillämpningen av TCA:s 

(ramavtalen) på företagen?

Workshop 2: 2012-07-02 – 2012-07-04

Teman: informations- och PR-verksamhet på företagen, 

Tyngdpunkter och aktiviteter i samband med realiseringen på 

företagen, samordnings-, controlling-, och övervakningsinst-

rument

Europeisk företagsrådskonferens 

2012-10-10 – 2012-10-12

TCA:s in practice – praktisk tillämpning, handlingsmöjligheter 

och medbestämmande vid tillämpningen och övervakningen 

av avtalen (utbyte om best-practice och strategier för intres-

seorganen)

Workshop 3: 2012-11-12 – 2012-11-14

Teman: medverkandemöjligheter för de anställda och konti-

nuerlig TCA-politik på företaget, dokumentering av projektre-

sultaten, fortsatt arbete

* TCA är ett vedertaget europeiskt begrepp och en förkort-

ning för Transnational Company Agreement (transnationellt 

företagsavtal). TCA står här för de internationella ramavtal som 

gäller för Pfl eiderer, Wilkhahn och andra företag  (International 

Framework Agreement – IFA)
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 PASOC projektbeskrivning 

PASOC är ett europeiskt projektinitiativ för att främja 

samarbetet mellan arbetstagarrepresentanterna i 

företagsråd och fackliga organisationer inom Pfl eiderer 

(trämaterial) och Wilkhahn (kontorsmöbler) när det gäller 

att tillämpa och övervaka de internationella ramavtalen 

(i fortsättningen TCA = Transnational Company Agree-

ment) inom företagen.

PASOC är en gränsöverskridande praktisk modell för ömse-

sidigt stöd och samarbete. Företagsråden och de fackliga 

arbetstagarrepresentanterna organiserar ett systematiskt, 

europeiskt praktik-, informations- och erfarenhetsutbyte 

för tillämpningen, övervakningen och vidareutvecklingen 

av de internationella ramavtalen.

I den aktuella ekonomiska situationen är TCA:s – dvs. 

ramavtalen - av speciellt stor betydelse. Euro- och skuldkri-

sen, växande statsunderskott och en återhållsam ekono-

misk tillväxt i många europeiska länder medför en ökad 

risk för att det bildas en klyfta mellan den ekonomiska och 

den socialpolitiska utvecklingen i Europa. Inom många 

företag ser vi redan idag en drastisk ökning av så kallade 

otrygga anställningsförhållanden, uppluckring av kollek-

tivavtal, brott mot gällande lagstiftning och avveckling av 

sociala och företagsinterna förmåner. 

Arbetstagarrepresentanterna inom företagsråd och fack 

ser TCA:s – dvs. ramavtalen –som en transnationell platt-

form för att stoppa en uppsplittring av standardnivån i den 

europeiska lokaliseringskonkurrensen.  Därför måste de 

nationella och europeiska arbetstagarrepresentanterna 

utnyttja sina rättigheter och kompetenser och aktivt verka 

för att TCA-förfarandet realiseras på företagen.

 Projektmål

1. Förbättring av informationsfl ödet och praxisutbytet på det 

 nationella och europeiska planet

2. Samverkan och nätverksbildning för att göra det mera 

 eff ektivt att ”lära sig av varandra” på områden som är av 

 konkret gemensamt intresse för arbetstagarrepresentanterna 

 inom olika företag

3. Ge ökad kraft åt företagsråden och de fackliga arbetstagar-

 representanterna, så att de kan tillvarata sina rättigheter och 

 främja en aktiv TCA-politik på företaget med hjälp av informa-

 tion, utbyte, samordning och medbestämmande

4. Bredda handlingsförmågan när det gäller att utnyttja den 

 sociala dialogen på företaget så att man uppnår kontinuerliga 

 förbättringar och kan lösa företagsinterna intressekonfl ikter

 Trä- och plastbranschen

Inom IG Metalls organisationsområde har hittills fem före-

tag inom trä- och plastbranschen tecknat internationella 

ramavtal (IFA).

1 Faber-Castell 1999 (skrivmaterial och kosmetika)

1 Stabilo 2005 (skrivmaterial och kosmetika)

1 Staedtler 2006 (skrivmaterial och kosmetika)

1 Wilkhahn 2009 (kontorsmaterial)

1 Pfl eiderer AG (trämaterial)

Dessa internationella avtal hittar du på Bygg- och träarbe-

tarinternationalens (BTI) hemsida: http://www.bwint.org

Ytterligare informationer fi nns på IG Metalls extranetsida: 

http://www.extranet.igmetall.de (endast för medlemmar)

Projekthuvudman

1 Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB/VHS)

Projektpartner

1 Europeiska företagsrådet inom Pfl eiderer AG 

 (DE, PL, SE)

1 Företagsrådet inom Wilkhahn (DE, ES)

1 IG Metall (DE)

1 Europeiska bygg- och träfederationen – EBTF (BE)

1 GS Facket för skogs-trä- och grafi sk bransch (SE)

1 NSZZ „Solidarnosc“ (PL)

1 ZZ „Budowlani“(PL)
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