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På klubbmötet redovisades och godkändes årets
lokala avtal.

IV-delen
Nytt lönesystem / kompetens

För att se framåt har vi kommit överens att påbörja ett
projektarbete med ett nytt lönesystem alternativt införa
nya delar i dagens lönesystem.
Detta projekt är beräknat till ca 2 år ,enligt den planen
så skall ett nytt lönesystem kunna vara klart 2003
Kompetens/utbildning

Tanken är att detta nya lönesystem skall vara byggt till
en stor del på kompetensutveckling för Metallarna,
och i avvaktan på det så avsätts ytterligare 10 poäng
till alla = 143,40 kr/mån.
Inga andra förändringar sker inom IV -delen

Fördelningen av lönepotten på 490 kr
Av lönepotten på 490 kr så överenskom vi att till
kompetensutveckling får alla 143,40 kr/mån
Av de 490 kr blir då kvar 347 kr
vilket läggs in i AV delen

Alla får detta
AV-delen

347,00

IV-delen

143,40

Summa

490,40

Grupp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kr/mån
15 432
15 482
15 532
15 582
15 632
15 682
15 732
15 782
15 832
15 882
15 932
15 982
16 032

26 personer visstidsanställs
Företaget har bestämt att visstidsanställa 26 personer
för att klara sina skiftuppgångar
Visstidsanställningarna är på 6 månader
Svar på förra Metall Aktuellts fråga
Rätt svar: Det finns 52 flödesgrupper
Vi har fått in 59 rätta svar och vi har lottat ut en flis
jacka till 53184 Anders Karlsson på Stålverket
NY fråga
? Hur många Metall Aktuellt kom ut förra året ?
Svaret skall vara insänt till JBK senast den 20/04 för
att kunna vara med i utlottning av en JBK: flisjacka.
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Giltighetsdatum och Retroaktiva ersättningar
Eftersom avtalet är klart nu i April innebär det att
företaget inte klarar av den retroaktiva körning för
Februari vilket skulle innebära att den första
utbetalningen kommer på Maj lönen .
För att lösa den delen har vi kommit överens att
avlösa de retroaktiva 490 kr med ett engångsbelopp,
på 500 kr
? De nya lönerna 490,40 kr/mån börjar gälla från
1 Mars och är med på löneutbetalningen i April
? Ersättningar Jour Beredskap räknas upp med 3,2 %
och börjar att gälla från den 1 Mars
? Den nya samordnar ersättningen börjar att gälla
från 1 Maj
? För februari månad utbetalas till alla ett
engångsbelopp på 500 kr .
Ny Samordnar ersättning
Tidigare var ersättningen 6.89 kr/tim och det var lika
på hela järnverket oavsett vad en samordnare gjorde
Företaget har ansett att det inte varit rätt och har nu
infört ett nytt ersättning system för samordnare
Ersättningen är baserad ansvar och befogenheter
inom 5 olika block
1. Flödesgruppens dagliga arbete
2. Rapporterings skyldigheter
3. Information
4. Skyddsfrågor
5. Ledningsfrågor
På varje avdelning har respektive driftchef delegerat
ner de olika ansvar och befogenheterna till sina
samordnare , och därför så blir samordnartillägget
olika mellan de olika avdelningarna.
Från Metalls sida kan vi inte förhandla om chefernas
delegeringsordning endast vad ersättningen skall
vara för varje del i blocken
Mer information på vår webbsida
Om du tittar på JBK webbsida på internet/intranätet
där finns det mer detaljinformation om hela den lokala
uppgörelsen samt allt om samordnar delen. Du kan
även där själv räkna ut din lön
5-skiftet inom Stainless skjuts framåt 1 Månad
Stainless informerade på Fredagen att man kommer
att skjuta upp starten av 5-skiftet inom Metallurgin.
Orsaken man säger sig ha är
att man inte har rekryterat in och utbildat klart den
personal man skall ha för att kunna köra igång
( fortfarande är inte Taiwan orden helt klar)

