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Löneavtal 2002
Vi har nu avslutat förhandlingarna angående det
centrala avtalet.
Vi kan konstatera att vi stått långt ifrån varandra, och
de förslag som vi har presenterat har företaget inte
varit intresserad att göra någon överenskommelse på.
Det vi är överens om är följande:
Alla lönegrupper höjs från den 1 Mars med
410 kr/mån
Grupp Nya Grundlön
1
15 842
2
15 892
3
15 942
4
15 992
5
16 042
6
16 092
7
16 142

Grupp Nya Grundlön
8
16 192
9
16 242
10
16 292
11
16 342
12
16 392
13
16 442

? Ingen förändring sker på den individuella delen
? Det blir ingen avräkning på OMP tilläggen
Det gör att snitt lönen på järnverket blir 19.110 kr/mån
De nya lönerna kommer med på nästa lön 19 April.
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Förskottslön
Vi har nu kommit överens med företaget att vi skall
genomföra förskottslön på Degerfors Järnverk.
Tanken är att det skall genomföras till semestern.
Företaget kommer nu att titta hur de andra orterna
inom koncernen löst detta.
Det kommer att innebära förändringar för alla.
Idag har vi efterskotts lön som innebär att avdrag på
månadslön och OB tillägg mm är gjord när man får
lönebeskedet.
När vi går in i förskottslön så innebär det att man erhåller en extra AV och IV lön denna månad.
De eventuella skiftformstillägg, OB, samt alla sorters
avdrag görs först månaden efter.
Vi återkommer lite längre fram med mer information
när alla detaljer är klara.

Bonus
Företaget har nu inlett en diskussion om att införa en
bonus inom järnverket. (lika för alla)
Vi har i detta resonemang påmint företaget att alla
inom Stainless idag har en lägre lön på grund av en
tidigare bonuskampanj som varit.

Sociala fonden är öppen fredag 12 April 08.00-15.00

Och att ledningen bör lösa den situationen först innan
man kommer med något nytt system.

Semestertillägg 2002

Det var även ett av våra krav som framfördes i årets
löneförhandlingar, där fick vi ett nej med hänvisning till
att företaget kommer med ett förslag om detta i April.

Semestertillägget består av 2 delar
? 0,5 % på alla rörliga tillägg (ex OB övertid mm)
? 0,8 % på aktuell månadslön
Vi är överens med företaget att innan semestern så
skall företaget betala ut 0,5 % tillägget, den summan
ser du på ditt lönebesked som du får i Maj månad .
Detta kommer att innebära att semestertillägget skall
utbetalas på lönen i juni månad, och den summan
motsvarar 4 veckors semester.
De resterande pengarna sparas till den 5 semesterveckan.
Observera att detta får konsekvenser på lönen i aug
Se detta exempelpå en 4 skiftare:
Lön =18 500
OB =3 400 kr Semtillägg = 9 000 kr

Tillägg för 20 dagar är 9000/25= 360*20 = 7200
Lön
OB
Tillägg
Summa

Jun
18 500
3 400
7 200
29 100

Jul
18 500
3 400

Aug
18 500
0

Sept
18 500
3 400

21 900

18 500

21 900

Omställningssamtal
Företaget genomför nu omställningssamtal med alla
anställda.
Det är viktigt att alla känner till att i de förhandlingar
som varit så är dessa kravprofiler inte aktuella förrän
Varmplåts organisation skall börja gälla , och det är
tidigast juli -2003 (eller när Stainless är nedlagt).
Det innebär att företaget inte kan använda dessa
kravprofiler i någon urvalsprocess, eller hänvisa att
någon inte har rätt kompetens i dagsläget.
Vidare så stämmer inte dessa kravprofiler med de
bemanningsförhandlingarna som varit inom VP.
Vi har förhandlat om vilka befattningar som skall
finnas kvar och i de organisationsplaner som nu har
presenterats så är befattningar plötsligt borta.
Om någon känner sig osäker inför ett omställningssamtal kontakta då Metall.

