12 december 2006

Trycket
Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Plustiden slut för den här gången,
men vad händer med VAT-avtalet?
På klubbmötet för fyra veckor sedan var VAT-frågan i hetluften. Men vad hände sen? Och ligger det något i
ryktena om att företaget ska köpa ut plustiden.
Rykten om att köpa ut
På klubbmötet 26 oktober fördes det Mötet gav därför klubbstyrelsen i
fram kritik mot VAT-avtalet. Den uppdrag att ta en förhandlingen med
plustiden
hårda pluskörningen under 2006 har
satt spår. Utöver plustiden har det
också varit mycket övertid, mest under normaltidsveckor, men även
plustiden har belastats av övertid.
Upplevelsen har varit att vi arbetat
plustid hela året.

företaget om regelverket i VAT.
Ett första möte om detta skedde
fredag 8 december. Klubbens
punkter var:
•
Se över gränser för hur
mycket plustid som ska gå köra.
•
Bedöm det totala antalet
timmar under året, dvs plustid och
övertid.
•
Rättvis “bank”. Långa
perioder av plustid ska inte gå förlorad om man är tjänstledig när
minustid körs.
•
Se över alternativ förläggning av plustid så att em-veckans
fredag alltid blir ledig.

Klubben har tagit företagsledningen på pulsen i frågan.
Ledningen dementerar alla
rykten om att företaget har
planer på att köpa ut plustid.

Nytt möte
Klubbens punkter kommer att
diskuteras i företagsledningen. Ny
träff blir 19/12. Då kommer det att
framgå bättre hur företagsledningen
ser på VAT-avtalet och vilka möjligheter det finns att göra förändringar
i avtalet.

Fakta om plus och minus
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Plustid under 2006
Den första plusperioden under 2006
kördes under veckorna 9-14. Vecka
10 flyttades till v.18 pga sportlovet.
Denna plusperiod var “återbetalning”
av skulden till VAT-banken. Efter
perioden stod VAT-banken på plus/
minus noll.

Nästa plusperiod kördes veckorna
17, 19, 20, 22, 23, 24. Efter denna
stod VAT-banken i plus 6 veckor.
Under hösten blev det två plusperioder mellan vecka 35 - 48.
(Normaltid v 43 och 44). Nu står
alltså VAT-banken i plus 18 veckor.
Regelverket säger att max 4 perioder (24 veckor) plustid får köras
under 12 månader. Därför kan det
inte bli någon plustid förrän tidigast
vecka 09 nästa år.
Regelverket säger också att det får
vara max 4 perioder (24 veckor) i
plusbank. Företaget kan alltså nyttja

ytterligare en period plustid innan
banken når sitt max.

Inför 2007
Det senaste produktionsprogrammet
pekar på att det blir plustid under
veckorna 16, 17, 19, 21, 22, och 24.
(Perioden är splittrad eftersom
övriga veckor är kortveckor.)
Minustid ligger inplanerad att starta
vecka 40, alltså första veckan i
oktober.
Plustiden under 2006 och höstens
tänkta minustid följer det regelverk
som finns för VAT-systemet.

Kompensation för VAT-tid

första plusperioden 2006. Anledningen till detta är att den perioden
VAT-avtalet innehåller regler för kompensation av tid i VAT-banken
var återbetalning av minusperiod
om det sker förändringar av olika slag. Så har det skett inom några
som man inte kunnat ta del av alls
områden. VAT-bankens saldo blir ATK-timmar och övertidseller bara delvis. Kompensation
ersättning.
blir alltså mellan 1 till 6 veckors
Godsmottagningen
plustid och är beroende av när
CKD
På Godsmottagningen har det skett
man började sin anställning.
Före semestern 2006 gick CKD en förändring av arbetstiderna som
Specialhytter
över till ständig normaltid. Vid innebär att VAT-systemet delvis
sätts
ur
spel.
Kvar
blir
en
variant
själva övergången stod VATPå Specialhytter sker övergång till
banken i 5 veckor plus. De som av “halv-VAT”. De som berörs ständig normaltid. Personalen
arbetade på CKD-avdelningen kompenseras med halva värdet kompenseras för 18 veckor
redan våren 2003 kompenseras från 6 eller 18 veckors plustid, plustid.
med ytterligare timmar i komp och beroende på när man började vid
För vaje plusvecka som kompenövertidsersättning eftersom CKD avdelningen.
seras läggs 3,7 timmar in ATKdå arbetade normaltid när övriga
Nyanställda
banken. Övertidsersättningen
produktion gick minustid.
Kompensation blir för 5 eller 11 Nyanställda mellan vecka 10 2005 betalas ut i pengar. Varje vecka
veckors plustid beroende av när och vecka 16 2006 kompenseras är värd ca 380 kronor före skatt
också för hela eller delar av den för skiftare och 330 för dagtidare.
man blev anställd på CKD.

Korta nyheter
Extra
kongress
Med anledning av den borgerliga
regeringens förslag om att kraftig
höja egenavgifterna till A-kassan
håller IF Metall en extra kongress
den 14 december. Från klubben
deltar William Frank och Jan-Olov
Carlsson. Kongressen kommer
endast att behandla avgiftsfrågan.

Höjd avgift
Det mest sannolika beslutet från
kongressen är att procentavgiften
finns kvar som tidigare med 1,7 %.
Till detta läggs ett krontalspåslag
som motsvarar kostnaden till följd
av regeringens förslag, 246 kr/mån
Troligtvis kommer det att börja
gälla redan från årsskiftet.

A-kasseavgiften i förskott
Det senaste beskedet om möjligheten att betala in A-kasseavgiften
ett år i förskott är negativt. Där det
finns en koppling till ett löneavdrag
som görs av arbetsgivaren kommer
denna möjlighet inte att finnas.

Två nya avtal
Klubben och företaget har träffat
ett avtal om regler för in- och
utlåning, omplacering, m.m. När
måste förhandling ske? Måste
sökning göras? osv. Avtalet finns
att läsa på hemsidan.
Tydliga regler för 11-timmars
dygnsvila finns numera också. Man
ska ha 11 timmars vila mellan
arbetspassen. Permission ska
betalas om det innebär att ordinarie
tid inte kan arbetas. Dubbla skift
samma dag blir i praktiken omöjligt.

Bonus 2006
2006 har varit ett makalöst bra år
för Volvo Lastvagnar. Det visar sig
i utdelningen till aktieägarna. Men
Bonus 2006 blev ett fiasko för oss.
Inom andra Volvobolag gör man
handpåläggning för att bonusutfallet ska bli bättre. De fyra
facken på Volvo LV i Umeå har
gjort en gemensam skrivelse till
ledningen och begär att en gratifikation på 5000 kronor betalas till
alla anställda. Ledningens svar har
inte kommit ännu.

Manifestation
mot försämring
i A-kassan
Torsdag 14/12
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Rådhustorget
Tal av Ulla Lindqvist
LOs andre vice ordf.
Kaffe, glögg o pepparkakor

