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Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Metallklubben redovisar här några av de argument för och emot VAT-
avtalet som kommit fram i debatten. Vi hoppas att så många som
möjligt deltar i  diskussionen inför omröstningen. På hemsidan finns
det möjlighet att kommentera denna artikel och lyfta fram flera argu-
ment. Vi har försökt att dela in argumenten inom några olika områden
så att det ska bli mer överskådligt.

Årsarbetstid 2008
Förhandling om inarbetade dagar 2008

och förläggning av semestern  har
slutförts. Årskalender 2008 är lite speciell.
Det finns få naturliga klämdagar att
inarbeta. Till exempel ligger Första Maj
och Kristi Himmelsfärdsdag på samma
dag. Av den anledningen kommer en del
av den  inarbetade tiden  att flyttas till
början av 2009 där det finns fler naturliga
klämdagar. Parterna har en gemensam
uppfattning om inarbetning i början av
2009 även om ännu inget avtal skrivits.

Inarbetade dagar 2008:
30 april , Valborg
2 maj,   klämfredag efter Kri.Him.dag
31 okt,    fre före Allhelgona
29 dec,   klämdag
30 dec,   klämdag

Option på inarbetade dagar i början
av  2009

 2 jan,    klämfredag
 5 jan,    mån före Trettondag

Semesterförläggningen blir veckorna
29 - 32, dvs samma som under 2007.

Det betyder ännu ett år av sen semester.

Minustid blir det även veckorna 48 och
51.

Den första minusperioden avslutas i
och med minusfredag vecka 47. Då

ska en avstämning ske för treskiftare och
udda skiftformer. Påminn din arbetsledare
om att det är dags att göra en uträkning så
att antalet minustimmar fördelats lika mellan
skiften under minusperioden.

Har du bytt jobb den senaste tiden, från
en VAT-avdelning till en avdelning

utan VAT. Din innestående plustid ska
skiftas ut om det handlar om en
omplacering.  Rutinerna för detta fungerar
inte alltid. Kontrollera själv att det har skett.

Kortare normalarbetstid
VAT-avtalet innebär att en stor del av
ATK läggs ut i schemat för respektive
skiftform. Den normala arbetsveckan
blir då kortare.

Lediga fredagar på EM-skiftet
Tidigare arbetade em-skiftet alltid på
fredag kväll till 19.30.   VAT-avtalet
innebar att vi i normalfallet fick  ledig
fredag varje em-vecka. När det är
plustiden  är arbetstiden inte långt ifrån
den sluttid vi hade varje fredag kväll
före avtalet om VAT.

Vi har inarbetade dagar
Företaget ville säga upp avtalet om
inarbetning av klämdagar i samband
förhandlingar om årsarbetstid i slutet
av 90-talet. Med VAT-avtalet  kunde
vi behålla inarbetning med 0,7 timmar/
vecka vilket är 5-6 kläm-dagar per år.

1 timme plus blir 1,3 timmar
minus

Avtalet ger ett positivt utbyte. Varje
timme man arbetar plus betalas med
30 % längre ledighet.

Varierat Arbetstid - VAT
några argument för eller emot

Bytt jobb?

Minustid

ARBETSTID
För VAT Emot VAT

För lite komptid
VAT-avtalet innebär att en stor del av
ATK läggs ut i arbetstidsschemat. Det
blir färre komptimmar i kompbanken.
Man kan i större utsträckning förlägga
ledighet när man själv förfogar över
ATK-timmarna.

Semesterfaktorn påverkas av
lediga fredagskvällar

Lediga fredagskvällar ger en semes-
terfaktor som inte är bra för oss.
Därför är det bättre att arbeta på
fredagskvällar varje EM-skift så vi
slipper semesterfaktorn på två- och
treskift.
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Inga bemanningsföretag
Med VAT-avtalet har företaget fått
den flexibilitet som krävs för att köra
produktionen här i Umeå. Metall-
klubben har varit tydliga med säga att
om företaget tar in bemannings-
företag i produktionen så kommer
VAT-avtalet att sägas upp.

Längre tid innan varsel om
uppsägningar kan komma

VAT-avtalet innebär att vi kan köra
minustid i minst ett halvt år. Avtalet
innebär en lägre kapacitet med 13 %,
det motsvarar idag ungefär 300
metallare. Under 90-talet hade vi
uppsägningsförhandlingar ett flertal
gånger med uppsägningar och
omplaceringar som följd.  Avtalet
innebär en ordenlig förskjutning innan
ett varsel kan tänkas bli lagt.

Mera dans
Efter försöket med livekonstkollektivet
MELO finns nu en ny möjlighet till att
få uppleva dans på  Norrlandsoperan.
Denna gång rör det sig om en mer
klassisk dansföreställning.

ÖRJAN ANDERSSON
DANCE COMPANY

… är ett modernt svenskt kompani
under ledning av koreograf Örjan
AnderssoN. Dansarna handplockas
från hela världen och kommer från
Israel, Japan och Sverige. TRIPTYCH
betyder “tre delar”.

Dansföreställningen framförs til l
levande musik av stråkmusiker ur
Symfoniorkestern vid Norrlands-
operan, som spelar den ryske
kompositören Sjostakovitjs satser.
Bland dansarna märks Shintaro O-ue,
Asher Lev, Piotr Giro och Sara Åman.

KulturrutanKulturrutanKulturrutanKulturrutanKulturrutan

TRIPTYCH
Örjan Andersson Dance Company &

Stråkar ur Symfoniorkestern
Lördag 1 december kl. 19.00
Teatern, NorrlandsOperan

Introduktion i BAREN kl. 18.30 med
Cecilia Olsson, dansvetare
Längd 1,5 timme inkl. paus

Volvoanställda har möjlighet att fram
till den 22 nov få tag i gratisbiljetter till
föreställningen.
Vill du veta hur: Kontakta Janne
Carlsson, tfn 7622

Flexibilitet
För VAT Emot VAT

Flexibilitet på företagets villkor
Avtalet ger företaget en alltför stor
möjlighet att förändra arbetstiden.
Det gör att man får svårare att får
arbete och fritid att gå ihop.  Det är
inte bra att företaget ensidigt kan
lägga längre arbetstid.

Plustiden direkt - minustiden
splittrad

Plustiden är ofta koncentrerade med
många veckor i följd. Minustiden
lägger man ofta ut som splittrad pe-
riod. Ansträngningen av plustiden är
påtaglig medan en splittrad minus-
period gör att man knappt märker att
man är ledig.

För mycket med 4 plusperioder
Det är en för stor ansträngning att
man kan jobba 4 plusperioder på ett
år. Ofta är det dessutom övertid
mellan plusperioderna. Tillsammans
ger det en årsarbetstid som är alltför
stor.

Plustid på sommaren –
minustid på vintern

Erfarenheten visar att plustid ofta
läggs ut på sommarhalvåret då man
vill vara ledig, medan minustid ligger
på vintern när det inte är lika attraktivt
med lediga fredagar..

Vecka 46: Trycket och www.volvoklubben.se fortsätter med information.

Vecka 47: Förhandling om förändringar i VAT-avtalet. Samtliga förtroendevalda
samlas för information. Trycket och hemsidan informerar om förhandlingarna
och beskriver konsekvenser om VAT-avtalet blir kvar eller sägs upp.

Vecka 48: VAT-avtalet diskuteras på gruppmöten och fikamöten.  Ett
diskussionunderlag finns från Metallklubben. Medlemsmöte 29 november.

Vecka 49: Omröstningen påbörjas.

På hemsidan går det numera att kommentera artiklar. Där kan var och
en påverka debatten. Klubbstyrelsen och förhandlingskommittén är
gärna med på informationesmöten och i kafferutor.

Så här ser planen ut inför
VAT-omröstningen


