19 september 2018

Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Plusfredagar
och minus...

IF Metallklubben får många synpunkter och frågor kring den
plustid som företaget lagt ut efter semestern. När och hur
kommer minusfredagar att läggas ut?
Klubben gör här ett försök att svara på några av de frågor och
synpunkter som vi får.
Arbetstidsavtalet
Det arbetstidsavtal som vi har
på fabriken reglerar förkortning
och förlängning av arbetstiden.
Här följer ett par viktiga punkter
i avtalet.
Varsel
Varsel ska ges minst två veckor
innan förändring av arbetstiden.
Reglering av bank
Oavsett arbetstid ska den gemensamma banken regleras så
”att årsarbetstiden innehålls.”
Det innebär att bankerna i alla
arbetstider ska stå på noll vid
årets slut.
Individuell bank
Individuellt minussaldo i mertidsbank avskrivs och individuellt plussaldo i mertidsbanken
överförs till tidbank.
Slippa eller köpa ut?
Många frågor kretsar kring om
företaget kan ”slippa” att lägga
ut innestående minustid. Så är
inte fallet, Minustiden ska läggas ut.

En annan fråga är om företaget
kan ”köpa ut” innestående tid.
Det är inte aktuellt, men skulle
sådana förslag komma från
företaget så ska medlemmarna
säga sitt (rösta) innan klubben
kan gå med på något sådant.
Nuläget
När vecka 40 passerat så ser
antalet timmar ut så här för respektive skift.

Skift 1 Skift 2
v 01 -5,0
v 02
-5,0
v 04
-5,0
v 09
5,0
v 11
5,0
v 19 -4,0
v 21
5,0
v 22
5,0
v 35
5,0
v 37
5,0
v 38
5,0
v 39
5,0
v 40
5,0
21,0
5,0

Det innebär att skift 1 ska få 4
lediga fredagar (plus ytterligare
en timme) och att skift 2 har en
innestående ledig fredag.
Förläggning minus
Skift ett:
Efter vecka 40 finns 6 tillfällen
att förlägga de 4 lediga fredagarna fram till nyår.
Den innestående timmen kan
förläggas på någon av de återstående torsdagarna.
Skift två:
Efter vecka 40 finns 5 tillfällen
att förlägga den innestående
lediga fredagen.
Mer plus?
Skift ett:
Rent teknisk kan företaget lägga
ut en plusfredag, men då måste
alla andra fredagar fram till
årsskiftet vara lediga för skift ett.
Skift två:
Två plustillfällen läggas ut men
då ska alla de övriga fredagarna
fram till nyår vara lediga.

