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Utbetalningar Odelbergsfonden
Vi har en stiftelse som heter Ernst
Odelbergs utbildningsfond som har
som ändamålet att ge utbildningsbidrag åt barn till anställda inom
Järnverket.

Möten utanför ordinarie arbetstid
När man på sin fritid är med på olika
möten skall man ha sin ordinarie lön
samt övertidsersättning.
Man skall ha ersättning för den tid som
mötet håller på, men minst för 2 timmar.

Ungdomar kan få bidrag för de som
utbildar sig inom områden som är
lämpade för företagets verksamhet.

Övertidsersättningen är 40,68 kr/tim

Det var 14 som sökt bidrag för höstterminen 2010 och
vi beviljade bidrag på totalt 83.740 kr.
Under 2010 har vi totalt utbetalat 156.668 kr
Vad är Omp
Vi har ett löneskydd i vårt avtal som innebär att löner
inte kan sänkas. Det skyddet kallas Omp.
Har man som ett exempel haft ett tillägg på 315 kr
som tagits bort sänks lönen med dessa pengar.
Men då träder vårt löneskydd in och då får man ett
Omp samma 315 kr. sedan sker det en avtrappning
på löneskyddet under en tre års period. Se exempel:
Exempel
Är man med i ett Ok1-projekt som man får 315 kr/
mån för och som vid nästa kvartalsgenomgång mister, så löneskyddet ut enligt detta.
Får Ok1
Omp år 1
Omp år 2
Omp år 3
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Ers kr/mån
315
315
208
104

Antal mån
3
12
12
12
Summa

Ers Tot
945
3 780
2 495
1 247
8 467

Löneskyddet gäller inte om man själv avsäger sig
någon typ av arbetsuppgift typ mångkunnighet osv….
Man kan även få ett Omp-tillägg om man på grund av
sjukdom måste ändra skiftgång och blir omplacerad
då får man även ett omp för OB ersättningen.
Läkarekvitton/Recept
När du har kostnader för läkarvård och
recept, och vill ha ersättning från Stiftelsen
skall man gå till JBK och lämna original
kvittot du fått vid läkarbesöket eller
apoteket.
Du får tillbaka 100 kr på varje kvitto (max 995 kr/år).
Dessa kvitton har en giltighetstid på 2 år.

Om man kontaktas på sin fritid och i samband med det
kallas ut på icke ordinarie arbetstid skall du ha kallelse
ersättning.
Kallelse mellan 06 - 22 ej arbetsfria vardagar= 155 kr.
Vid inställelse i arbete under denna tid skall man ha
ersättning för arbetad tid med minst 2 timmar.
Kallelse mellan 22 - 06 ej arbetsfria vardagar samt
hela dygnet under arbetsfria vardagar, Lördagar,
Söndagar, Helgdagar utbetalas=184 kr
Vid inställelse i arbete under denna tid skall man ha
ersättning för arbetad tid med minst 3 timmar.
Hedersmedlemskap
Om någon har eller vet om någon som haft fackliga
uppdrag i minst 25 år har rätt till hedersmedlemskap i
IF Metall, hör då av er till JBK så att vi kan anmäla det.
Den som utses till hedersmedlem får en
hedersbetygelse och blir avgiftsbefriad vid pension.
JBK-försäkringspaket
Alla medlemmar på Järnverket omfattas av det
speciella JBK-försäkringspaket som vi har med
Folksam.
Paketet innehåller detta:
Om man blir sjuk mer än
tre månader
•Sjukförsäkring

•Sjuk & Efterlevnad

Sjukdom, dödsfall, m.m

•Hemförsäkring

Lösöret i din bostad
+ Reseförsäkring

•Fritidsförsäkring

Skador som är på Fritiden

Det innebär att man inte själv behöver ta någon egen
försäkring i dessa fall
VI VILL TACKA FÖRETAGET OCH
MÄSSPERSONALEN FÖR ETT
UTSÖKT JULBORD
OCH ÖNSKA ALLA EN
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

