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Cirkus Ferieplan…
Efter et forløb, hvor Ferieplan har været lukket, så skulle dagen i dag
være dagen, hvor systemet – efter at have været testet igennem, være
dagen, hvor Ferieplan åbnede op for enkeltdagssøgning igen.
LPO S-tog havde krævet et møde i går, hvor vil blev lovet, at systemet
virkede og, at der sidst havde været tale om menneskelige fejl, som
gjorde, at dels var der pludselig mulighed for at søge dage, som ikke var
ledige og dels, at der var problemer med at logge på.
Det står nu klart, at problemerne ikke er løst!
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I den forbindelse er det vigtigt for LPO S-tog, at frustrationerne ikke går
ud over Birgitte, som har vundet den tvivlsomme ære, at hun har
ferietildeling som en af opgaverne. Hun kæmper en kamp sammen med
os.
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Vi er i løbende dialog med alle fra Flemming Jensen og ned og har en
forventning om, at der i dag kommer nogle klare svar på hvordan vi kan
få gang i enkeltdagssøgningerne på retfærdig vis.
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Hvordan løsningen ender, ved vi af gode grunde ikke.
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LPO S-tog har desuden foreslået, at Ferieplan skylles ud med badevandet
og, at vi kun bruger systemer, som vi ved virker.
Vi har endog tilbudt, at vi kan overtage ferieindtegningen på papir og
blyant, da det ikke er et system som bare lige bryder ned.
Vi har gjort direktionen opmærksomme på, at så længe at der ikke er styr
på noget som ferie, så vil det ikke lykkedes at vende arbejdsglæde og
motivation mod bedre tider.
Kort sagt vil det klæde DSB, at Ferieplan skrottes, til de måtte få et bedre
system. Et system som vi lokomotivførere kan være tjent med!

