20220524 – Skrivelse: Synpunkter kring beredskapsavtalet
Hej!
Jag skriver angående det ärende som jag alldeles nyss skrivit om till min klubb där jag fick till
svar att avtalsgruppen som ska arbeta med detta inte är tillsatt än, men att jag också kunde
kontakta er direkt.
Jag sitter med i Visions nätverk för tolkar och på ett nyligt möte fick jag kännedom om att AB
(Allmänna bestämmelser) ska omförhandlas och att Vision är en av förhandlingsparterna.
Så härmed vill jag lämna Tolkcentralen Västerbottens kritik vad gäller AB, som direkt påverkar
vårat beredskapsavtal:
‐ De schablonsummor för beredskapsersättning som gäller nu är på tok för låga. Inget
mansdominerat yrke skulle acceptera sådana låga nivåer av ersättning för att uppoffra sin
fritid.
‐ Den tvingande lediga dagen som blir av att ha beredskap torsdag‐torsdag (=ledig fredag)
borde arbetsgivaren stå för. Den ersättning jag erhåller av att dels ha beredskap samt vid
eventuell utryckning (kvalificerad övertid) är tid som jag har intjänat, den tiden ska inte jag
bjuda på tillbaka till arbetsgivaren för att arbetstidslagen kräver att jag är ledig efter 11 dagars
arbete. Om arbetsgivaren kan stå för betald ledighet den dagen skulle det resultera mycket
bättre arbetsmiljö, välvilja mot organisationen och mer lojala medarbetare.
Hoppas att denna information når er så småningom från den avtalsgrupp som senare ska
lämna in medlemmarnas synpunkter inför denna omförhandling också, om inte annat så
hoppas jag att ni med detta mejl kan ha våra synpunkter i åtanke i samband med
förhandlingarna.
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
Beatrice Emilsson Ansari
‐ fackligt ombud för Vision
Tolkcentralen Västerbotten
Region Västerbotten
Svar på skrivelse om synpunkter kring beredskapsavtalet
Hej Beatrice,
Tack för ditt mejl. Det är alltid värdefullt med konkreta inspel från olika verksamheter.
Det är precis som du skriver så att det inför kommande avtalsrörelse kommer att utses en avtalsgrupp,
som är med och bereder yrkande och finns med som en referensgrupp under förhandlingarna.
Vi har nu skickat över dina förslag och synpunkter till de tjänstemän som kommer att bistå
avtalsgruppen i arbetet, och de kommer att förmedla ditt mejl till gruppen när den väl har bildats.
Med vänlig hälsning
Visions förbundsstyrelse

