
Avtal om förlängning av den årliga arbetstiden  

De arbetsplatsspecifika principerna för år 20_____ har avtalats _____ . _____ . 20_____.

med den farmaceutiska/tekniska förtroendemannen (namn) _________________________________________________________________________________

med den farmaceutiska/tekniska personalen  

De allmänna principerna är: ______________________________________________________________________________________________________________

1 Avtalsparter Arbetsgivare Arbetstagare

2 Förlängning av den årliga arbetstiden Arbetsavtalstimmar Förlängningstimmar

Förlängningen av arbetstiden för heltidsanställda är        

24 t/år. Beräkningssätt för förlängning av arbetstiden för 

deltidsanställda, till exempel 90:115 x 24 = 18 timmar 45 

minuter.

120 t / 3 v

115 t / 3 v

90 t / 3 v

annat, vilket:

Om arbetsavtalstimmarna ändras under kalenderåret ska detta avtal uppdateras så att det motsvarar den ändrade arbetstiden.

3 Genomförande Timmar Eventuell ytterligare information

förlängning av arbetstiden per dag

förlängning av arbetstiden per vecka

förlängning av arbetstiden per period

utbildningar utanför arbetstid

tid som använts för arbetshälsa utanför arbetstid

valfri söckenhelgsförkortning

pekkasdag (högst 2 d, 1 pd = 8 t)

överföring av minustimmar till arbetstidsbanken    
(max 24 t)

plustimmar i arbetstidsbanken utnyttjas 

4 Giltighet
Detta avtal gäller år 20_____. 

5 Ytterligare information

6 Datum och underskrift Ort och datum

Arbetsgivare Arbetstagare

Förhandlingar om hur den årliga arbetstiden ska förlängas har förts _____ . _____ . 20_____. Inget avtal har nåtts om genomförandet. 

År 20_____ förlänger arbetsgivaren den årliga arbetstiden enligt punkt 2 i protokollet om förlängning av den årliga arbetstiden.

Ytterligare information om förhandlingarna  

Datum och underskrift Ort och datum

Arbetsgivare Arbetstagare

Blanketten ska ifyllas i två exemplar, den ena åt arbetstagaren och den andra åt arbetsgivaren
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