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VAT
förlängs
året ut!

Parterna är överens om en
förlängning av VAT-avtalet till
årsskiftet.
För klubben är det viktigt
att hinna genomföra den
demokratiska processen med
information och medlemsomröstning på ett seriöst sätt.
Så länge förhandlingarna går
i en riktning mot en lösning är
detta ett naturligt steg.
Det innebär också en möjlighet
att minska den kollektiva
banken mot noll som avtalet
föreskriver, vilket också kommer att ske.
Utskiftning av VAT-bank
I samband med att VAT-avtalet
upphör skall VAT-banken skiftas ut. Om man har ett plussaldo så överförs timmarna i
Mertidsbanken till Tidbanken
(ATK).
Detta ska ske före årsskiftet.
Utbetalning av produktionsövertidsersättning för dessa timmar ska också ske
skyndsamt(ambitionen är att
hinna få med det på januarilönen). För dem som har minus
i Mertidsbanken avskrivs skulden.

Förhandlingarna
- en bit på väg!
Förhandlingen om nya arbetstider har pågått en tid. Parterna
har kommit en bit på vägen till en lösning av arbetstiderna.
Ambitionen är att inom kort ha ett förslag till arbetstidsavtal
klart i alla dess delar och detaljer.
Denna information beskriver förhandlingarna så långt de är
klara. Som en konsekvens av de pågående förhandlingarna
förlängs VAT-avtalet året ut. Medlemsomröstning sker när
ett slutförslag finns.
Arbetstider
Förhandlingarna utgår som alltid
vid arbetstidsförhandlingar från
Teknikavtalets grundarbetstider.
Förhandlingen handlar om hur
dessa timmar ska förläggas.
”Stupstocken” i avtalet innehåller
också en flexibilitet i arbetstiden
som parterna tagit hänsyn till i
förhandlingarna.
Förhandlingarna har nu kommit
till ett läge det är möjligt att presentera de nya arbetstiderna så
långt parterna kunnat enas.

FM
Må
Kom
06:48
Gå
16:00
Timmar 8,7

Arbetstider dagtid
För dagtid innebär förslaget till
ny grundarbetstid inte så stora
förändringar. Måndag till torsdag
ser ut som idag medan fredagen förlängs med 24 minuter till
11.30
Fördelning arbetstid och ATK
Arbetstid utlagt i schema är 39,5
tim/vecka
ATK till tidbank blir 85 min/vecka
(c:a 68 tim/år)

Fortsätter på nästa sida!
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Forts...
Tvåskift
Grundarbetstiderna för måndag
till torsdag är desamma som vi
har idag. Skillnaden jämfört med
dagens arbetstider är tvåskiftets
fredagar.
Tidigare var det 9 skift/vecka.
Förslaget innebär 10 skift/vecka.
Förslagets sluttid på fredagar är
15.00 jämfört med 13.54 som är
sluttiden idag. Å andra sidan så
blir insättningen i ATK-banken
större för den enskilde.
Fördelning arbetstid och ATK
Arbetstid utlagt i schema: 39 tim/
vecka i snitt.
ATK till tidbank blir 145 min/vecka
(c:a 116 tim/år)

Teknikavtalets flexibilitet

Teknikavtalet har en ”stupstock”
med en flexibilitet på 2,5 tim/
vecka. Det har varit grunden vid
förhandling om förläggningen av
arbetstiderna. Det har varit ett villkor för att kunna komma överens
om nya arbetstider.
I stupstocken uttrycks flexibiliteten som en ”korridor” med
en halvtimme upp eller ner varje

dag. Förhandlingarna har istället
resulterat i en ”veckokorridor”,
det innebär att man lägger ihop
dessa halvtimmar till ett tillfälle i
veckan för att på så sätt få bättre förläggning av grundarbetstiderna.
Utjämning under året
Förslaget följer teknikavtalets
”stupstock” om flexibilitet, vilket
innebär att all flex upp eller ner
ska utjämnas under samma
kalenderår. Hur denna tid ska
administreras på individnivå är
fortfarande föremål för förhandling. Teknikavtalets ”stupstock”
ger möjlighet till maximalt ca 60
timmar upp och ned.
Flex Dagtid
Dagtid får en förläggning av flexkorridoren mellan 11.30 och 14.24
på fredagar (Avslutningstiden kan
eventuellt justeras en period). När
kortare arbetstid ska förläggas är
fredag helt arbetsfri.
Flex Tvåskift
Förmiddagsskiftet innehåller
ingen flexibilitet och slutar alltid
11.00 på fredagar. När arbetstiden ska förlängas med ”flex-

korridoren” är det skiftet på eftermiddagen tiden läggs ut. Den
blir som längst till 20.30. När
arbetstiden ska minskas är fredag
arbetsfri för eftermiddagsskiftet.
Avgränsning
Förhandlingarna har endast
berört de arbetstider som upphört
med VAT-avtalet.
Inarbetning av klämdagar
Avtalsförslaget innebär att inga
klämdagar inarbetas 2013. Eventuell ledig tid tas istället ur egen
kompbank. (Möjliga klämdagar
2013 är fre 10 maj, fre 7 juni, mån
23/12, fre 27/12 och mån 30/12
Möjlighet att fastställa klämdagar
vid årsarbetstidsförhandlingar
finns kvar om parterna är överens.
Insättning i ATK-bank
För att korrekt årsarbetstid ska
gälla för respektive arbetstid och
skiftlag så sker en ny beräkning
av insättning i tidbank med början
1 jan 2013.

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

