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Enkät samplanering
En enkät med frågor kring hur man upplever sina arbetstider och sin arbetssituation i
samplanering har tagits fram i Resursplanerings samverkansgrupp. Enkäten kommer till en
början att skickas ut till lokförar- och bangårdspersonal i Hallsberg.
Den består av ca 10 frågor som besvaras digitalt. Enkäten ska finnas tillgänglig nu i dagarna, så
håll utkik i er inkorg. Den tar inte många minuter att fylla i, så ta er den tiden!
19-05
Diskussionerna kring en enhetlig hantering av vårt avtals ”19-05 – regel” (slut- resp. starttid
kring fridagsperiod) har fortsatt. Att få till en överenskommelse som känns rimlig verkar svårt.
Green Cargo vill att planeringsverktyget, BP, ska ha så ”fria tyglar” som möjligt för de mest
optimerade schemana. Man har då lagt s.k. straff så att systemet ska undvika att lägga tjänst
efter kl. 19 respektive före kl. 05. Man menar också att sökning av viloperiod i anslutning till Fp
kan minska risken för arbete efter 19 resektive före 05.
Seko Green Cargo menar att detta är en så pass viktig fråga för våra skiftgående medlemmars
arbetssituation att regler för att minimera ”intrånget” också måste finnas, skulle t.ex kunna vara
ett maxantal/år. Våra medlemmar måste kunna uppleva att kollektivavtalets ”skall-om-möjligtskrivning känns verklig. Vi begär inget idiotstopp men en dräglig arbetssituation.
Löner 2015
Löneförhandlingarna rullar på. De flesta i-lönare har nu haft sina PUS-samtal, vilka efter
förhandling kommer att mynna ut i lönesamtal där medlemmens nya lön diskuteras.
Parallellt förhandlas tarifflönerna.
Målbilden är att alla pusselbitar ska falla på plats under juni månad.
Avstämning Fp/Fv för 2014
Avstämningen av Fp/Fv-dagar för 2014 är nu på gång. Gruppcheferna har fått ett underlag för
hur läget ser ut för sina medarbetare. Du ska ha fått 104 Fp-dagar och 12 Fv-dagar under
avstämningsperioden. Den som fått för många fridagar under perioden kommer att se sitt
dagkonto reduceras medan den som fått för få fridagar kommer att erhålla dagar till sitt konto.
Vet du med dig att felaktigheter kan ha förekommit kring fridagsutläggningen under fjolåret,
kontakta din gruppchef.
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