17 augusti 2009

Trycket
Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Regelverk för krisavtalet!
För att krisavtalet ska fungera praktiskt så har parterna i Umeå
enats om ett reglerverk som ska gälla framöver. Här kan du
läsa om vilka koder du ska använda när du har stoppdag
eller lönerevisionsdag.

Generellt
Planeringsgrupp
− En central partssammansatt
grupp för Volvo Umeå träffas varje
vecka.
− Preliminär plan för utlägg av Stoppoch revisionsdagar arbetas fram.
− Planering sker för 1 månad framåt,
denna uppdateras varje vecka.
− Stopp- och revisionsdagar
presenteras 4 veckor i förväg.
Ändring av
stopp-/revisionsdagar
Stopp- och revisionsdagar kan tas bort
utan “kompensation” 5 arbetsdagar
innan stoppdag. Ska stoppdag vara

på fredag är det senast fredag veckan
innan som besked lämnas.
En anställd som varit undantagen och
skulle arbeta en stopp-/revisionsdag
och som företaget vill återta detta ska
meddelas senast 5 arbetsdagar innan.
Om inte ska arbete beredas eller så
kan den anställde på frivillig basis vara
hemma med kod 27 (för stoppdag)
alternativt kod 70 (för revisionsdag).
Undantag från
stopp-/revisionsdagar
På vissa avsnitt kan det ibland vara
nödvändigt med undantag från stoppeller lönerevisionsdag. Då gäller
följande:

Stoppdag

Vad är en Stoppdag
En dag då man är ledig från arbetet med löneavdrag.
Exempelvis måndag den 10 augusti.

− Begäran om undantag från stoppeller revisionsdagar görs av
respektive chef
Begäran
förs
upp
till
Produktionschef
Eventuella undantag fastställs av
den centrala partssammansatta
gruppen.

−
−

Kontantuttag ur tidbank
Kontantuttag ur tidbank är möjlig.
Uppsagda omfattas inte
Uppsagda som är hemma på
stoppdag/löneminskningsdag ska ha
ordinarie lön, kod 70 i Tidinfo.
Uppsagda som arbetar en revisionsdag
ska inte ha kompensation in i tidbank,
p.g.a. att dessa personer redan har
fått ta del av lönerevision 2009.
Kontantuttag ur tidbank är möjlig. Chef
meddelar HR BP som informerar
Logica att uttag ska göras.

Kod 27
Skiftform

Arbetstid

Kod 27

Kod 70

Så läggs stoppdag ut
Förläggning av Stoppdag fastställs den centrala
partssammansatta arbets-gruppen.

Dagtid

8,7

7,9

0,8

Tvåskift FM

8,2

7,6

0,6

Kodning av stoppdag
Stoppdag kodas som Frånvarokod 27 i Tidinfo
(stoppdag med löneavdrag).

Tvåskift FM

9,0

7,6

1,4

Treskift FM

7,8

7,2

0,6

Treskift EM

9,0

7,2

1,8

Treskift Natt

6,0

6,0

0,0

Nattskift mån.

8,0

6,8

1,2

Nattskift tis-fre

6,5

6,5

0,0

Det finns en begränsning av antalet timmar man kan
koda med kod 27, se tabellen.

Kodning vid frånvaro
Sjukdom
1:a sjukdagen (karensdag) kodas 10.
Sjukdom dag 2-14 ska kodas 27.
Sjukdom dag 15 och uppåt kodas 10 (eller 13).

Vänd!

Forts.....
Föräldraledighet kod 40
Föräldraledig på stoppdagar kodas
med kod 40.
Kortare föräldraledigheter än 1 månad
kan bytas mot stopp-/revisionsdagar
efter överenskommelse med chef.
Vård av barn kod 45
Vid Vård av barn kod 45 används
koden som vanligt.

− Har man 5 veckor utanför veckorna
−

−

−

Semester
4 sammanhängande veckor ska vara
fredade från stopp-/revisionsdagar
− Har man 5 veckor så fredas de 4
veckor som är på våra planerade
“stängda” veckor 29-32.

29-32, fredas de veckor som blir
till fördel för den anställde.
Har man delad semester med 3
veckor plus 2 veckor senare, eller
3 veckor plus 1 vecka, fredas den
längsta perioden.
Har man delad semester med 2
veckor plus 2 veckor senare,
fredas den period som blir till fördel
för den anställde.
Har man färre än 4 veckors
sammanhängande ledighet,
fredas dessa veckor.

Annan kodning på stoppdag
− På en stoppdag får ingen kodning
ske som belastar företagets
kostnader (permission, semester,
kompensationsledighet etc.).
− Sjukdom 1:a sjukdagen samt dag
15 och uppåt kodas normal
sjukkod (10 alt 13) (se mer under
sjukdom)
− Under huvudsemesterperiod för
individ (4 sammanhängande

Revisionsdag
Vad är en Revisionsdag

− En dag då man är ledig från
−
−

arbetet med full lön. Exemeplvis
tisdag den 11 augusti.
Det finns 12 st revisionsdagar
Dessa dagar är kompensation för
lönerevision 2009.
Hur revisionsdagar läggs ut

− Förläggning av revisionsdag
−
−

fastställs av den centrala partssammansatta arbets-gruppen.
Revisionsdag läggs ut som hel
arbetsdag
Revisionsdagar som ej används
ska kompenseras direkt med
tillägg i tidbank i och med denna
hantering så sänks det
ursprungliga saldot om 12 st
dagar kollektivt.

Kodning av revisionsdag
Revisionsdag
kodas
som
Frånvarokod 70 i Tidinfo
Kompensation direkt
Om man inte får ledighet med kod 70
på revisionsdag så ska den
kompenseras direkt. Man sätter in

−

veckor) får inga stoppdagar
förläggas. (se mer under
semester)
Uppsagda som är hemma på
stoppdag ska ha ordinarie lön, kod
70 i Tidinfo.

Kompensation vid
arbete på stoppdag
Om man får information mindre än 5
arbetsdagar innan stoppdagen att
arbete ska ske så ska man
kompenseras med att hälften av
arbetstiden läggs in i tidbank, kod 95.
Arbetar man 8,0 timmar ska 4 timmar
läggas som ersättningskod samma
dag, kod 95.
Så garanteras du ledighet
Om man som anställd vill säkerställa
att man ska få ut en ledighet på en
stopp- och revisionsdagar dag ska
denna sökas som all ordinarie ledighet

kod 70

motsvarande tid i tidbanken genom att
använda kod 95.
D.v.s. om arbete har utförts en
revisionsdag eller att någon av
nedanstående kodningar skett.
– arbete under dagen (vanlig
tidrapportering)
– sjuka dag 2 och uppåt kodas normal
sjukkod (10 alt 13) (se mer under
sjukdom)
– är föräldralediga, kod 40
– vårdar barn, kod 45
– har friskift
– har semester (se mer under
semester)
Kod 95 vid arbete
Den förväntade arbetstiden läggs in i
tidbanken i Tidinfo med kod 95 (kodas
i dagsfältet för den dag när den
planerade revisionsdagen skulle ha
genomförts och görs innan attest för
föregående vecka)
Så garanteras du ledighet
Om man som anställd vill säkerställa
att man ska få ut en ledighet på en
stopp- och revisionsdagar dag ska
denna sökas som all ordinarie ledighet

Övrigt
Deltid och stoppdagar
För deltidsarbetande som arbetar
varannan dag genomförs en separat
hantering av PL. Kontakta IF Metall
och HR BP för ytterligare information.

Oregelbunden arbetstid
Vid oregelbunden arbetstidsförläggning, exempelvis arbetstidsschema för centralt underhåll, med
ledighet varannan fredag, läggs
ledigheten ut på ett sådant sätt att
det blir en rättvis fördelning mellan
respektive grupp.
Vid frågor kontakta den centrala
partssammansatta planeringsgruppen.

Den senaste informationen hittar Du på metallklubbens hemsida: www.volvoklubben.se

