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Vinstdelning / Resultatbonus

Avtalesuppsägning inom Stålindustin
Förhandlingarna mellan de centrala parterna har
pågått under avsevärd tid. Trots detta står
parterna långt ifrån varnadra.
Motsättningarna gäller i huvudsak Arbetstiden
Avtalsperiodens längd samt löneökningarnas
storlek.

Läget i de koncern förhandlingar som vi har
haft
i Stockholm
om Vinstdelning /
Resultatbonus
har gått väldigt trögt och vi har från fackens
sida förkastat företagets förslag till bonusens
konstruktion ( det var heldumt)
Under denna vecka har vi nya förhandlingar
och där företaget skall komma med ett nytt
förslag som en kontring på det som vi har lagt.

Avtalesuppsägning innebär att avtalet upphör att
gälla från Tisdagen den 30 Maj .
I och med att förhandlingarna avbröts under
veckoslutet är det för närvarande ovist om eller
när förhandlingarna eventuellt ska fortsätta.
Metalls bedömning är att avtalsuppsägningen
innebär en sådan markering att vår motpart på
nytt är beredd att komma med realistiska
avtalsförslag.

Vi har haft förhandlingar med företaget sedan i
November angående hur tilläggen på Järnverket
skall vara konstruerade samt vilken ersättning
det skall vara på dem.
Vi upplever från Metall att företaget inte vill ta
sig tid att lösa detta .
Som vi ser det så kommer det inte att
bli klart förrän tidigast mitten av Juni.

Så här blev deras avtal
- Lönehöjningar i riksavtalet ( 1.29 från 1 Juni)
- Lokala löneökningar
( 1,7 % skall fördelas)
- Arbetstidsförkortningar ( 12 min/veckan)
- Inga försämringar i arbetsrätten
- Treårsavtal med möjlighet att säga upp 3:e året
Totala löneökningen
1995 ca 460 kr/mån
1996 ca 440 kr/mån
1997 ca 425 kr/mån

När det centrala avtalet är klart är vår tidplan att
efter ca 2 veckor så kan man påbörja de lokala
förhandlingarna.
Samtidigt skall även förhandlingarna angående
eventuell Vinstdelning / Resultatbonus ske.
Målsättningen är att vi skall kunna få ut pengar
till semestern ( 20 Juli)
Vi kommer under tiden att genomföra både
klubbordförande träffar och medlemsmöten för
att informera om det aktuella läget.
Samt hur disskussionerna ser ut om projektet
NEWCO ( Stålverk -Långa) mm.

