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Bennetförhandlingarna avslutade
Det blev under torsdagen definitivt klart att alla
förhandlingar mellan Carl Bennet och Avesta Polarit
nu är avslutade.
Vad hände under veckan
På måndagskväll avbröts förhandlingarna. Under den
senaste tiden har det även funnits ett kraftfullt arbete
med att försöka hitta andra typer av lösningar så att
man skulle kunna få igång samtalen igen.
Många parter med bl.a Landshövding Gerd Engman
och Björn Rosengren engagerade sig väldigt mycket
och lyckade få fram andra positiva lösningar. Det togs
mera kontakter mellan parterna under veckan.
Vi kan nu konstatera att man inte kunde göra någon
överenskommelse.
Vad händer nu
De förhandlingar som nu hållit på under 4 månader
med Bennet var en av de affärsidéer som vi försökte
få genomfört. Den gick inte.
Nu skall andra idéer som finns putsas till och vi får se
vad som händer med dom.

27 September 2002

AGS - Sjuk ersättning
LO och SAF har träffat en överenskommelse att dags
ersättningen från AGS (Avtalsgruppsjukförsäkringen)
under sjukskrivning även fortsättningsvis ska utgå från
dag 15 till dag 360 i sjukfallet.
I den tidigare överenskommelsen så skulle detta bara
gälla under 1998 och 1999.
AGS ger den enskilde dagersättning med 10 procent
av inkomsten när han eller hon har sjukpenning och
denna ersättning betalas ut som ett komplement till
sjukpenningen
Utöver detta så har vi som Metallare 2 ytterligare delar som ersätter vid långtidsfrånvaro :
? Metallförbundet ers ca 5 % efter 360 dagar
? Vi i JBK klubben ers ca 5 % efter 90 dagar
Bilden nedan visar vad en Metallare på Järnverket har
för olika ersättningar vid sjukdom
1:a dagen är karensdag
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Vi kan konstatera att läget inte är hopplöst.

Förhandlingsläget
Vi hade tidigare kommit överens med företaget att vi
skulle göra klart alla förhandlingar under den tiden
som 5-skiftet håller på inom Stainless. Den situationen
gäller fortfarande.

Sjuklön

F-kassa = 80 %
AGS=10 %

Metall avd 5 %
JBK:s försäkr 5 %

De problempunkter som finns är egentligen som vi ser
det endast hur man skall lösa avtalspensionsfrågan.
När den delen är löst så bör vi kunna slutföra alla andra förhandlingar tämligen snabbt.

Fritidsfondens båtar
Enligt den riskanalys som finns angående våra småbåtar och som har rekommenderat att de kan utlånas
mellan 15/5 – 1/10 för att undvika höst och vårflod.

Som vi ser det med situationen hur materialbehovet är
inom företaget så kommer ett varsel knappast att ske
på den här sidan nyår.

Det innebär att de tas upp och inte går att boka efter
den1 oktober.

Vi har begärt en ordentlig information hur projektet ser
ut med överföring av stål från Degerfors till Sheffield
I ursprungsplanerna så skulle i princip all valsning från
Ämnesvalsverket redan vara i full gång men det har
ännu inte påbörjats.
Inte heller har det överförts något till den direktgjutna
strängen som var planerat.

Familjebåten kommer att tas in på underhåll i slutet av
oktober

Sociala fonden
Den Metallare som varit till tandläkare eller har haft
kostnader för glasögon, så är nästa utbetalningsdag
Fredagen den 11 Oktober mellan 08.00-14.00

Nya Bemanningsförhandlingar
Vi kommer under den närmaste veckan att påbörja
förhandlingarna om nya bemanningsplaner inom
Varmplåt.
Orsaken är att de kommer att förändras i en positiv
riktning på grund av köpet av Thyssens varmplåt.
Tillverkningsvolymen uppgår till cirka 40 000 ton men
hur mycket av det som vi skall tillverka i Degerfors vet
vi ännu inte, men det kommer att påverka hur många
anställda inom Varmplåt.

