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ÖVERENSKOMMELSE OM FLEXIBEL ARBETSTID

Mellan Iggesund PaperboardlIggesunds Bruk å ena sidan och
Pappers avd 15, Ledarna, SIF och CF har överenskommelse träffats
avseende flexibel arbetstid.

Avtalets omfattning

Avtalet omfattar anställda med dagtidsarbete vid Iggesund
Paperboard, huvudkontoret i Iggesund samt vid Iggesunds Bruk.
Avtalet omfattar inte semesterersättare, vikarier och praktikanter
med anställningstid kortare än tre (3) månader. För dem gäller att
arbetet följer för avtals området gällande normtid enligt nedan.
Den som ej efterlever vad som sägs i detta avtal, kan efter prövning
fråntas rätten att omfattas av avtalet. I sådant fall gäller att arbetet i
stället helt följer normtid.

Normtid

Normtiden vid arbete hel dag är, för anställda inom Pappers', avd
15, avtalsområde samt produktions- och underhållsledare inom
PTK's avtalsområden, 07.30-16.12.
För övriga heltidsarbetande inom PTK's avtalsområde är normtiden
08.00-17.00 under perioden 16 september-IS maj och 08.00-
16.30 under perioden 16 maj-IS september. (Se sammanfattande
figurer avseende normtid, flextids-ramar och lunch i slutet av detta
avtal.)

Flextid

Flextids-ramarna för samtliga normtider är 06.45- 09.00 och 15.00-
18.00. För deltidsanställda med arbete del av dag görs särskild
överenskommelse i varje enskilt fall.

Lunch

Lunchens längd är fastställd till 42 minuter för anställda inom
Pappers', avd 15, avtals område och för produktions- och
underhålls ledare inom PTK's avtalsområde. För övriga grupper
inom PTK's avtalsområde är lunchens längd 60 minuter.
(Tidsavdrag sker automatiskt, utan särskild tidsregistrering.)

Lunchen skall förläggas inom intervallet 10.30-13.00.

Lunchen kan, genom uttag av tid ur flexstids-saldot, förlängas
utöver den ovan angivna tiden (42 resp 60 minuter) men inom
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intervallet 10.30-13.00. I sådant fall skall tidregistrering
("frånvaroorsak 36 + UT" resp "frånvaroorsak 36 + IN") ske.

(Anmärkning: Tidigare, före februari 2000, gällande överenskommelse
om ersättning för förskjuten lunch upphörde då att gälla enligt särskild
överenskommelse.)

Halvdagar

Särskild överenskommelse avseende SIFICF: Vid arbete på
"halvdagar" enligt lokal överenskommelse mellan arbetsgivaren
och SIFICF tillämpas ingen flextid. Den fasta tiden är mellan
08.00-12.00. (Uttag av ledighet från flextids-saldo kan under
"halvdag" ske efter överenskommelse med närmaste chef)

Flextidssaldo

Gränser för tillåtet flextids-saldo (avser normalfallet, månadsskifte)
inom de olika sysselsättningsgraderna är följande:

- 49,0 %
50,0 % - 65,0 %
66, O % -79 %
80,0 % - 100 %

+- O timmar
+- 10 timmar
+- 15 timmar
+- 20 timmar

Flextids-saldot skall i normalfallet regleras under månaden. Timmar
överstigande flextids-saldo (relaterat till respektive sysselsättnings-
grad) faller bort vid avstämningstillfållet utan ersättning. Avstäm-
ning görs natten mot den första (1:a) varje månad.

Om överskjutande timmar, enligt föregående stycke, inte kunnat tas
ut under månaden, av orsaker som den anställde inte kunnat råda
över, skall möjlighet beredas att ta ut dessa timmar under näst-
kommande beräknings period, efter överenskommelse med närmaste
chef.

Minus- flex, överstigande vad som gäller inom respektive
sysselsättningsgrad, skall återarbetas påföljande beräkningsperiod.
Om denna inarbetning inte sker, görs ett löneavdrag med
månadslönen / 175.

Uttag av ledighet från flextids-saldot

Uttag av ledighet från flextids-saldot skall i normalfallet, om arbetet
medger, tas ut inom fastställda flextids-ramar. Möjlighet finns att,
efter överenskommelse med närmaste chef, ta ut maximalt upp till
en heldag vid varje tillfälle.

Anmärkning, särskild överenskommelse avseende LEDARNA: För
daggående produktions- och underhålls ledare gäller, förutom
ovanstående regler, att de har rätt att en (1) gång per år vara ledig tre
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(3) sammanhängande dagar genom uttag från flextids-saldo. Särskild
överenskommelse har träffats för denna grupp om beräkningen av jlextid
för anställda, vilka ersätter personal i skiftgång i hög omfattning. Särskild
överenskommelse har även träffats innebärande att, vid uppsägning av
jlextids-avtalet, av någondera parten och återgång tilltidigare (före 2000
gällande) regler för arbetstid, skall det extra antal semesterdagar, som i
förekommande fall erhölls, åter gälla.

Sjukdom och övrig frånvaro

Flextids-saldot påverkas inte vid sjukdom, semester eller annan
frånvaro.

Övertidsarbete inom ramen ror flextid

Vid beordrad övertid utgår övertidsersättning för tid som faller
utanför normtiderna men inom flextids-ramarna, oavsett om
dagarbetstidsmåttet uppfyllts eller inte. (Se rekommendationerna i
centrala avtalet om allmänna anställningsvillkor inom Massa- och
pappersindustrin. )

Tidsregistrering

Tidsregistrering skall göras av alla, som omfattas av
överenskommelsen, även personer som enligt personlig
överenskommelse inte har rätt till övertidsersättning.
Tidsregistreringen skall göras vid arbetets början och slut.
(Därutöver också, enligt vad tidigare sagts, vid förlängd lunch.) Den
skall ske på den tidläsare, som är placerad närmast vederbörandes
arbetsplats.

Avtalets giltighet

Detta avtal gäller fr o m den 1 april 2002 och tills vidare med tre
månaders ömsesidig uppsägningstid.

Om en part säger upp avtalet, upphör det att gälla för samtliga parter
vid uppsägningstidens utgång.

Iggesund Paperboard/Iggesunds Bruk
Gunnar Elgesjö

Pappers avd 15
Mats Jutterström

LEDARNA
Tord Fagerström

SIF
Karin Norin

CF
Ingela Ljusegren
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08.00 Normtid 16.30

Flextid I Fast tid JFlextid, lunch I Fast tid I Flextid

09.00 10.30 1300 18.00

Dagtid; Pappers, avd 15 område samt produktions- och underhållsledare

Flextidsram

07.30 Normtid 16.12

Flextid

I

Fast tid IFlextid,lun1 Fast tid

I
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