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Livstidspremie
Som alla nu har sett så på det sista lönebesked har
företaget lagt ut information om hur mycket du har fått
från det Pensionsavtal som är träffat inom Metall
Bakgrund
I vårt centrala avtal inom Metall finns det en pensions
försäkring som byggs upp under 3 år.
Det avtalet säger att företaget skall avsätta en viss %
av personens bruttolön ,och sedan se till att dessa
pengar sätts in som ett pensions sparande för dig
Avsättningen i % av bruttolönen är:
1998 = 0,5 %
1999 = 1,0 %

2000 = 1,5 %

Så för 1999 har företaget nu tagit fram vad du har haft
i lön under förra året och sedan betalat in 1 % av den
summan.
Lönebeskedet
Lönebeskedet kan man se som en kontrolluppgift på
hur mycket företaget har satt av för just dig och det är
1 % av din bruttolön du hade förra året.
Företaget betalar nu in dessa pensionspengar till Fora
(fd AMF-centralen) ,och pengarna placeras på samma
sätt som i det val du gjorde i Dec-98 angående SAF
LO pensionen.
Exempel
Bilden nedan visar ett exempel hur det fungerar för en
Metallare på Järnverket som har genomsnittslön på
17.600 kr/mån 1998
I lönebeskedet står det nu Livs.Arb.Tidspre 2.155.00
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

I exemplet ovan kan man se vad det i prognosen då
blir för nästa år eftersom det då är 1,5 % av din lön.
Detta avtal löper tills vidare vilket gör att en Metallare
utöver sin lön alltid har en pensionsförsäkring som
motsvarat 1,5 % av sin lön.
OBS Denna pensionsuppgörelse på idag 1,5 %
skall man inte blanda ihop med SAF-LO pension
som ger dig ytterliggare 3,5 % ( totalt 5 %)
Vi har tillsammans med företaget inlett en undersökning om underlaget för premien,
Vi har redan sett olika felaktigheter vilket kommer att
innebära att vissa personer får för liten premie
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Lönegenomgång
Som vi skrev om i ett tidigare Metall Aktuellt har det
nu gjorts en genomgång av de flödesgrupper där
Driftcheferna och Grupporförandena hadde begärt en
översyn på grund av det varit förändringar.
Det har inneburit att vissa flödesgrupper har fått en
omvärdering vilket då inneburit att det kan inneburit
lönegrupps ökning /minskning samt att yrkesklassen
kan ha förändrats
Och de jobb som har rationaliserats bort mellan
1997 - 2000 kan man inte längre få någon
mångkunnighet på.De tas naturligtvis helt enkelt bort!
I de fall när man har tappat pengar beroende på
mångkunnigheter eller förändring i lön så har man fått
detta som ett OMP-tillägg istället.
I de fall man fått en löneökning så gäller den från
1.mars i år och man får den löneökningen retroaktivt

Ett tips
Kolla in på Metalls intranät sida
Där kan du se vad din lön skall vara och vilken
lönegrupp du har.
Samt att du lätt kan räkna ut din månadslön

Förskott Semesterlön
Under semestermånaden har man sin ordinarie lön
samt ett semestertillägg
Det semestertillägget består av 2 delar, och summan
av tilläggen är din semesterlön och som skall delas
med antalet semesterdagar som man har,

• Tillägg 1:
0,8% av din månadslön för varje dag du har
semester.

• Tillägg 2 :
0,5% av dina OB och övriga ersättningar som du
tjänade in under intjänandeåret (990401-000331).

Metall och företaget har kommit överens om att
utbetala 1.500 kr netto på lönen den 20 juni,
Skatten på förskottet regleras på lönen i augusti.
För att få ett semesterförskott skall man minst ha
3 veckors sammanhängande sem.ledighet

