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Pensions Avtal
I vårt avtal inom Metall finns det nu en pensions försäkring som kommer att byggas upp under 3 år.
Bilden nedan visar hur den växer för en Metallare på
Järnverket som har genomsnittslön på 17.600 kr/mån.
Gäller Snitt
Blir
%
Pens
ÅR Kr/mån Kr/tim Avsätts mån

Pens
År

1998

17.600 100,57

0,5 %

88,00 1.056

1999

17.961 102,63

1,0%

179,61 2.155

2000

18.282 104,47

1,5%

274,23 3.291

26 Februari 1999

STIPENDIER

Tidigare har vi inom Metall i Degerfors haft stugor på
någon camping ,förra året var det Tylösand.
Men det är förhållande vis få av våra Metallare som
har kunnat utnyttjat dessa stugor ,och då till en stor
kostnad,
Därför så lade klubbstyrelsen fram ett nytt förslag hur
vi skall göra i år för samma kostnad.
På klubbmötet presenterades därför förslaget att vi
skall införa ett semester stipendium för 100
METALLARE
Stipendiet är på 500 KR och är ett presentkort på OK

Det finns en möjlighet för den som är född 1944 och
tidigare att få en arbetstids förkortning istället om man
begär det.
Men vi har i avtalet gjort upp att alla får denna
pensionsförsäkring.
Företaget betalar nu in dessa pensionspengar till
AMF-centralen,och pengarna placeras på samma sätt
som det val som varje person gjorde i Dec-98.

Under Maj månad kommer JBK:s revisorer att göra
en utlottning bland alla våra medlemmar om vilka

VARSEL LÄGET
Vi är just nu i slutfasen av varselförhandlingarna.
Läget är detta:

För Metallare som ej var med i pensionsvalet i Dec-98
( 28 år och yngre) så kommer företaget under Mars att
sända ut en valblankett så att man kan göra sitt val.
Summa

AVTALET 1999
Löneavtalet för 1999 som gäller från 1:a Feb så är
regeln att det skall fördelas 321 kr månaden mellan
de olika Metallarna på Järnverket.
Vi har nu haft förhandlingar och kommit överens om
att , eftersom vi har en turbulent situation med varsel ,
att löneavtalet skall vara Generellt ( lika till alla)

Grupp Kr/mån
6

14 194

11

14 444

2

13 994

7

14 244

12

14 494

8

14 294

4

14 094

9

14 344

5

14 144

10

14 394

538

432

106

Från denna övertalighet så kan man avräkna
♦ Visstidsanställda
♦ De som vi vet skall sluta
♦ De som går till ABB
♦ Ev .avtalspension föddda 1939 - 40 - 41
♦ Personer som är barnlediga/
långtidssjukskrivna

Grupp Kr/mån

13 944

14 044

Över

Därefter så kan vi sammanställa hur många det blir
som skall sägas upp av dessa 106 personer.
Vi räknar med att om ca 2 veckor skall alla våra
förhandlingarna då kunna avslutas om varslet.

1

3

Antal
jobb

Under nästa vecka så skall koncernledningen
deltaga i förhandlingarna och då skall ett totalt paket
läggas fram från de förhandlingarna vi hitills har haft.

Överenskommelsen är :
♦ Av-delarna höjs med 361 kr/mån
♦ Avsättning till Fritidsfonden 4 öre
♦ OMP-tillägg reduceras med max 172 kr.
♦ Alla tillägg skall öka med 1,9 %
DE NYA AV-DELARNA BLIR DESSA:
Grupp Kr/mån

Antal
Metallare

13

14 544

AV-delen ökat

HELTID

INOM

METALL

Lena Källman som jobbat heltid lämnar nu JBK som
heltidsanställd inom Metall.
Hon kommer från den 1:a Mars att arbeta med ett
projekt inom Metall avd 9 och kommer därför att vara
tjänsledig under 2 år.

