Premie snittet under de sista 6 månaderna har varit:
Månad 95

VP

ÄE

LP

Mars

1 615 kr

1 335 kr

1 770 kr

April

1 155 kr

955 kr

1 405 kr

Maj

1 632 kr

1 200 kr

1 397 kr

Juni

1 493 kr

875 kr

1 834 kr

Juli

1 284 kr

1 092 kr

1 473 kr

Augusti

1 303 kr

648 kr

951 kr

6 mån snitt

1 414 kr

1 018 kr

1 472 kr

Vi har gjort följande överenskommelse med företaget och det är :
Alla Premier på orten kommer att förhandlas om till 1:Januari-96 .Det innebär att
VP kommer att försöka ta fram en ny konstruktion samt att ÄE+LP får en
gemensam premie då (De bildar ett nytt bolag 1 Jan)
Eftersom Sjukförsäkringen träder i kraft 1:a Januari så kommer det löneutrymmet som den kostar att finnas i 3 månader Sept-Okt-Nov. (34 öre/tim )
Klubbstyrelsen och samtliga gruppordförande är överens om att det bästa vi kan
göra är att lägga de pengarna under 3 månader på ÄE-premie ,det innebär att ÄEpremie kommer att vara 121 kr högre varje månad.

ARBETSTIDSFÖRKORTNING—-DAGARBETARE
12 minuters arbetstidsförkortning för dagarbetare trädde i kraft den 1/7 i
år och ytterligare 12 minuter skall genomföras den 1/7-1996.
Vi har gjort överenskommelsen med företaget att arbetstiden skall
förkortas med 24 minuter från den 1:a Januari -96
Hur den skall läggas ut skall det förhandlas om när arbetstiden för 1996
skall fastställas i December.

På Klubbmötet den 4 Oktober så presenteras mer detaljer.

Nummer 15

19 September 1995

Preliminärt klart med fördelning av
1 kronan

-

Sjukförsäkring för alla Metallare från 1 Januari

- IV-delen ökar från 13.60 till 14.34 per poäng
- Ansvarstilläggen höjs
Vi har i klubbstyrelsen försökt förhandla fram en fördelning som
är så bra och rättvis som möjligt och kronan är fördelad på
nedanstående sätt:
Sjukförsäkring
34 öre

Utvecklings tilläggen
10 öre

IV-delshöjning 56 öre

UTVECKLINGS TILLÄGGEN
Det finns olika typer av tillägg ex Ansvars tillägg, Samordnare,Vik förman
Idag kostar alla tilläggen ca 25.000 kr/mån och av 1 kronan så räknar vi av
10 öre Vilket kommer att innebära en ökningen på ca 50 %.
Hur mycket de nya tilläggen efter 1:a September kommer att bli för varje
person är ännu ej klart
De tidigare tilläggen som gällde före den 1:a September var :
Vik.Förman = 3,23
Gruppledare = 4,23
Ansvarstillägg = 3,23
Samordnare = 3,23
Förhandlingar skall nu genomföras där man skall fördela ökningen samt hitta
en konstruktion för det.
Målet är att det bara skall finnas ett tillägg och att man får en ersättning
beroende på vilket ansvar man har.

SJUKFÖRSÄKRING
Som första Metall arbetsplats i Sverige har vi tecknat en
Sjukförsäkring från 1:a Jan-96 för alla Metallare som innebär att blir
man långtidssjuk så får man ca 90 % av sin lön istället för 75 % .

BAKGRUND-SJUKFÖRSÄKRING
Från den 1:januari-96 så ändras reglerna i Sverige vilket innebär att en
Metallare förlorar följande ekonomiskt om man blir långtidssjuk
sjuk skriven

Dag arbetare
förlorar

5- skiftare
förlorar

ex 1 års

42 700 kr

61 000 kr

ex 2 år

85 400 kr

122 00 kr

Försäkringen innebär i stort detta:

IV-DELEN
IV-delen ökar med 74 öre från 13.60 per poäng till 14,34 kostnaden för det är
56 öre. Det kommer att göra en snitt ökning på Järnverket med 100 kr/mån
Ex har man en IV del som är 1795 kr då har man 132 poäng med den nya IVökningen blir den 1892 kr/mån. Om du inte vet hur många IV-dels poäng du
har kontakta din Gruppordförande.
IV-dels Ökning

Antal Personer

0 kr

32

1 kr - 24 kr

19

25 kr - 49 kr

3

50 kr - 74 kr

56

75 kr - 99 kr

208

100 kr - 124 kr

239

125 kr - 149 kr

125

150 kr - 174 kr

37

Ökningen på IV-delen fördelas på
Järnverket på detta sätt.

 Från 90:e sjukdagen till 2 års sjukskrivning så får man 5 % av
basbeloppet det är idag 1785 kr per månad och det är skattefritt

 Därefter är det meningen att man skall förtidspensioneras men blir
man inte det så är man garanterad 2 % av basbeloppet det är idag
714 kr per månad skattefritt fram till ålderspensionen.

 Reglerna vid inträdet är de samma som när vi gick in i
Fritidsförsäkringen.

 Det innebär att som Metallare på Degerfors järnverk så har man
försäkringen hela tiden, inga avdrag sker på lön eller avgifter som
man behöver att betala, (samma princip som Metalls sjukkvitton.)
De som inte har någon IV-del är de som
är nyanställda (man får Y-erf först efter 1
år) och därför så blir det 0 kr i ökning.

 En viktig del i detta avtal är att i ingen behöver att hälsoundersökas
som det är i alla andra försäkringar.
På klubbmötet den 4 Oktober är det med en expert från

