Aftale mellem
Velliv, Pension & Livsforsikring AIS og
Personaleforeningen i Velliv
om timebank og flekstid
1.

Aftale

i .1

Der er indgået aftale mellem Velliv, Pension & Livsforsikring AIS og Personaleforeningen i Velliv
om administration af timebanken. Timebanken omfatter alle medarbejdere i Velliv på Forsikrings
forbundets overenskomst.

i .2

Aftalen indeholder endvidere aftale om flekstid, jf. § i 7 i overenskomst om løn, arbejdstid samt
særlige forhold for medarbejdere i charge til og med fuldmægtige og § 8 i overenskomst om løn,
arbejdstid samt særlige forhold for it-medarbejdere.

2.

Timebank

2.1

Udover timerne omfattet af overenskomstens timebanksvejledning, indgår fig. timer for ekspediti
onssekretærer i timebanken.
.
Omsorgsdage
.
Seniorfridage
.
Merarbejdstimer
.
Overarbejdstimer og tillæg herfor.

2.2

Afspadsering af timer og udbetaling af timer for ekspeditionssekretærer følger reglerne for øvrige
medarbejdergrupper jf. timebanksvejledningen i overenskomsten.

2.3

I alle øvrige forhold end dem nævnt under punkt 2.1 og 2.2, gælder overenskomstens timebanks
vejledning.

3.

Flekstid

3.1

Formål
Formålet med flekstid er
at give medarbejderne mulighed for en fleksibel arbejdstid og medbestemmelse på mødeog afgangstid inden for de rammer, som sættes af hensyn til selskabets drift og betjening af
kunder
.
at fremme arbejdstilfredsheden, effektiviteten og dermed selskabets drift.
.

Flekstid må ikke anvendes til en systematisk forøgelse eller nedsættelse af den overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid.
3.2

Hvilke medarbejdere

3.2.1

Flekstid omfatter medarbejdere i lønklasserne 1, 5, 9, 21, 31, 32 og 33 og it-medarbejdere i løn
klasse 14.
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Ved bevilget frihed forstås frihed, der efter udtrykkelig aftale mellem leder og medarbejder er be
vilget som frihed med Ion.
3.5.5

Flekstidssaldo
Hver medarbejder, der er omfattet af flekstid, har en flekstidssaldo, hvor overskud og underskud i
forhold til daglig arbejdstid registreres.
Det er hensigten, at positiv flekstidssaldo afvikles som frihed inden for måneden.
Flekstidssaldoen må ikke være lavere end minus 25 timer.
Tidsunderskud kan efter aftale med lederen inddækkes med timer fra timebanken. Tidsunderskud
må ikke inddækkes ved lonafkortning eller ferieafholdelse.
Vedvarende tidsunderskud over 25 timer betragtes som misbrug af flekstidsaftalen og kan bl.a.
medføre, at medarbejderen overføres til fast arbejdstid.

3.6

Over(orsel til timebanken
Det er medarbejderens ansvar at overføre tidsoverskud til timebanken. Lederen skal godkende
overførslen.

3.7

Særlige aftaler
Der kan for medarbejdere med særlig sæsonbestemt arbejdsbelastning træffes særlige aftaler i
henhold til overenskomstens § i 7, stk. 3.

3.8

Aftalt eller beordret arbejde
Aftalt eller beordret arbejde ud over medarbejderens fastsatte eller aftalte daglige arbejdstid ho
noreres efter overenskomstens bestemmelser om overarbejde/merarbejde og indskydes i timebanken.

3.9.1

Tidsregistrering

3.9.1

Den præsterede arbejdstid registreres i et tidsregistreringsformat sat til rådighed af Velliv, Pension & Livsforsikring AIS.

3.9.2

Medarbejderen har pligt til at sørge for, at flekstidsregistreringen altid er ajour, herunder at fleks
saldo i det valgte tidsregistreringsformat ajourføres tilsvarende ved indrapportering af fravær i
Visma HR.

3.9.3

Leder har adgang til at se egne medarbejderes flekstidsregistreringer.

3.9.4

Det er medarbejderens ansvar at registrere ferie, sygdom, afspadsering fra timebank, fravær ved
barns sygdom og kursus samt andet fravær i Visma HR.

4.

lkrafttrædelse, ændring og opsigelse

4.1

Denne aftale erstatter aftale af 31. maj 2017 og træder i kraft 1. november 2020.
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4.2

Ændring at aftalen kan finde sted, når aftaleparterne er enige herom.

4.3

Aftalen ophører automatisk 31. marts 2023. Senest ved udløb er parterne forpligtet til at optage
forhandlinger om forlængelse af aftalen. Så længe disse forhandlinger foregår, er parterne for
pligtet til at overholde denne aftale.

4.4

Hver af parterne kan opsige aftalen med 3 måneders varsel.

Den 29. oktober 2020

liv, Pension & Livsforsikring AIS
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