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Löneavtalet 2000
På klubbmötet presenterade hur löneavtalet ser ut och
som gäller från 1:a Feb.
Årets avtal är det sista i 3-årsavtalet som fanns mellan
de centrala parterna och där det fanns inskrivet att
inga lokal pengar utöver de centrala avtalen kunde tas
ut. (328 kr/mån för i år)
Det skulle lokalt göras en fördelning av en framräknad
lönepott och där man skulle kunna rikta mera pengar
till olika grupper, Helt enkelt några skulle kunna få mer
och andra mindre.
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Omplaceringstillägg
Vi har överenskommit att personer som har OMPtillägg, så skall det reduceras med 172,08 kr
Det motsvarar värdet av 1 mångkunnighet.
De pengar det blir av den reduceringen så återförs det
till lönesystemet systemet vilket gör att Grundlönen
ökar med ytterliggare 29 kr/mån

Pensionsförsäkring
Alla Metallare på Järnverket har en pensionsförsäkring via vårt avtal som är en % på sin lön.
•1998 var den 0,5 % och 1999 var den 1,0 %

Olika problem områden
Företaget tog upp med Metall JBK olika problem
som man upplever finns på järnverket och de var :
• Premien är blockerad i företaget och man får inte
jämnställa Stainless premie med VP:s (det skulle
innebära en dubbel löneökning.
• Vi har personer som idag får instruktörs och handledar tillägg utan att vi har I-skolans elever här, och
företaget upplever att man får det gratis idag.

• Från 1:a Feb är premiebeloppet 1,5 % av lönen
Ett exempel

Vi har nu kommit överens med företaget att instruktörs
och handledar tilläggen upphör omedelbart.
Istället så har vi infört ett nytt tillägg ”Fadder tillägg”
som innebär att när man är instruktör och handledare
för gymnasieelever så får man 5.00 kr / tim.
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Enligt exemplet så inbetalar företaget en premie för en
extra pension motsvarande 3 251 kr/år. Och detta pensionsavtal gäller självfallet hela tiden framåt till 65 års dagen om man är anställd här.

• Personer får mångkunnigheter för lättvindigt, när
man kan en del av ett jobb så får man mångkunnigheten ( inte när man kan hela jobbet)

Under ett antal år så har företaget påpekat till Metall
det orimliga att några personer har ett fast tillägg varje
månad som man fått oavsett om man har tagit hand
om elever eller inte.
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Gamla
13 944
13 994
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15 685

Premien
För att få bort koncernens onda ögon på våra
disskusioner om premien ( stainless kontra Varmplåt)
Så har vi nu kommit överens med företaget att
premien skall upphöra från 1:a Feb
Premien idag ser ut på följande sätt:
VP = 1073 ST= 784 skillnaden = 289 kr
Detta innebär att 784 kr förs från premien till AV-delen
De 289 kr som då finns kvar för personer inom VP
omformas till ett personligt lönetillägg.
Månadslönen består då endast av AV+ IV del

Sociala Fonden för år 2000
På klubbmötet beslöts vilka regler som skall gälla i år
• Oförändrad medlemsavgift 20 kr/mån
• Oförändrad ersättning för tandläkarkvitton max 2.500
• Oförändrad egenavgift 350 kr (istället för 400 kr)
• Samt att en ny ersättning för medlemmarna blir att
glasögon + linser med max 1 000 kr under en 2 årsperiod. Denna del börjar att gälla 1:a April
Mer information om detta nästa Metall Aktuellt.

