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Ang . centra l förhandling
Vår organisation har haft lokal förhandling med stuveribo laget om
bl.a . bolagets rätt att i efterhand justera viss semesterersättning .
Det förekommer att stuveriarbetare som arbetar mycket övertid tvin gas stanna hemma under vissa tider ex.v . i anledning av bestämmelsen
om veckovi la . Detta i sin tur kan föra med sig att arbetarna i fråga
mister en eller annan semesterdag som man redan fått ut eftersom man
räknar i efterskott .
Flera av avdelningens medlemmar har drabbats av denna typ av dragning
i efterhand . Avde lningen har yrkat att bo laget skal l betala tillbaka
de pengar som bolaget dragit samtidigt som vi deklarerat ; ·- vår uppfattning man inte kan dra utbeta ld lön 1t år efter det lönen betalats
ut . Vi har hänvisat till att det finns AD-domar som ger oss rätt men
bolaget hävdar att de har rätt att justera l önen i efterhand även om
det rör sig om så lång tid som här har redovisats .
Frågan bör enligt vår uppfattning drivas ti l l central förhand l ing och
om man inte får rätt där får vi ta stä llning ti l l om AD på nytt skal l
pröva frågan.
Vi hemställer således att VU beslutar begära förhand li ngar i frågan
så snart som möjligt .
Protokoll från den lokala förhandlingen sk ickar vi så fort vi får protokol let.
Med kamratliga hälsningar
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