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Fakta Industrifacket
??Inom plast-, teko-,kemikalie- och läkemedelsindustrin finns
hälften av de yrkesaktiva 57 000 medlemmarna.

Detta Metall aktuellt tar upp de diskussioner som
sker nu angående en eventuell sammanslagning
mellan Metall och Industrifacket.
Arbetet med att se över möjligheterna av en sammanslagning av Metall och Industrifacket är sedan
länge igång.
Två industriförbund kan befrukta varandra
– men än finns flera frågetecken
Metall och Industrifacket har synat varandras
organisationer i sömmarna. Syftet har varit att ta reda
på om den finns möjlighet att göra de båda förbundet
till ett. På många områden är förbunden lika.
Dock finns det olikheter som måste lösas innan ett
samgående kan ske.
Ett första steg i avgörandet gör Metalls respektive
Industrifackets kongresser nästa år 2004.
Rationaliseringar och teknikutveckling gör att det krävs
allt färre för att producera lika mycket eller till och med
mer än tidigare. Det leder till att färre blir medlemmar i
Metall. Samma sak gäller Industrifacket.
Utvecklingen gör också att det blir allt svårare att dra
gränser mellan ett traditionellt metallarbete och ett
arbete där man ska tillhöra Industrifacket.
Att slå samman de båda förbunden skulle innebära en
ökad facklig och politisk styrka. Samtidigt kan
kostnaderna sänkas. Det gör att det blir pengar över
som kan användas till facklig verksamhet.
Men det finns dock fortfarande en del frågetecken som
måste rätas ut innan ett eventuellt samgående kan bli
aktuellt:
Medlemsavgiften.
Metall har en rak procentuell avgift på drygt 1,7 % i
snitt. Kongressen bestämmer förbundsavgiften och
respektive avdelningen sin avdelningsavgift.
Industrifacket har en fast del på 50 kronor per månad
samt en rörlig del på 1,8 %. Dessutom ett avgiftstak på
535 kronor per månad. Avgiften i Industrifacket är i
princip lika i hela landet. I Metall varierar den rejält
mellan olika avdelningar.
Avdelningar.
Den fackliga organisationen på arbetsplatsen är lika.
Däremot skiljer sig avdelningarnas struktur mycket.
Industrifacket har 22 avdelningar, med minst två
ombudsmän i varje. Metall har 111 avdelningar, varav
36 inte har några ombudsmän.

??Organiserar medlemmar inom raffinaderier samt gummi -,
glas och porslin- och tvättindustrin.

??Har avtal på ca 2750 arbetsplatser, varav nästan 90 % har
färre än 50 anställda. Klubbar finns på 550 arbetsplatser.

??Bildades 1993 genom en sammanslagning av Fabriks och
Beklädnadsarbetareförbundet.

??Totalt cirka 90 000 medlemmar och är det sjätte största LOförbundet.

Fakta Metall
??Inom verkstadsindustrin finns cirka två tredjedelar av
Metalls 294 000 yrkesaktiva medlemmar.

??Organiserar även medlemmar inom Samhall, gruvor och
järnbruk, på bilverkstäder och smedjor.

??Har avtal med ca 10 500 arbetsplatser, varav 90 % har
färre än 50 anställda. Klubbar finns på 1700 arbetsplatser.

??Bildades 1993 genom en sammanslagning av dåvarande
Metall och Svenska Gruv arb.förbundet.

??Totalt cirka 390 000 medlemmar och är det näst största LOförbundet.

Två olika möjligheter
Under November presenteras rapporten och dess slutsatser på lokala och regionala konferenser inom de
båda förbunden.
Under Januari till April 2004 fortsätter diskussionerna
inom respektive förbunds instanser
Alternativ 1.
Om respektive förbund beslutar att gå vidare med ett
sammangående utarbetas de olika förslagen till
kongressbeslut.
Det blir då kongresserna nästa år för Industrifacket
(augusti ) och för Metall (september) som beslutar om
samgående och andra nödvändiga delar
Vid beslut om ett samgående kan det nya förbundet
skapas under 2005.
.
Alternativ 2
Om ett av förbunden avvisar tanken på samgående så
läggs alla tankar på samgående ned. Istället konkretiseras möjliga områden för ett fördjupat samarbete.

Kort övrigt från JBK
??Utlottning frågetävling Oktober är klar (se intranätet)
??Sociala fonden är öppen nu på Fredag 7 Nov kl 08-12
??Vi skall i december påbörja löneöversyn (värderingar)
??JBK cyklarna som vi beställt kommer tidigast i Januari
??Det är ännu inget klart om Företagshälsovården
??Nästa vecka vet vi mer om bemanningsförhandlingarna

