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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Framsteg i de centrala stålförhandlingarna
Avtalsförhandlingarna mellan Metall och stålindustrins
arbetsgivare förbundet tog på tisdagen ett stort steg framåt.
Parterna kom en bra bit på väg i diskussionerna om möjligheterna att ge delpension till arbetare som fyllt 60 år.
Företagsvisa fonder som finansierar delpensioneringen av
äldre stålarbetare är ett av de förslag som nu diskuteras
mellan metall och arbetsgivarna.
I ett sånt system skulle en äldre stålarbetare som väljer
halvtidsarbete få 87,5 procent av lönen.
Efter förra avtalet, som slöts för tre år sedan, har 1,5 procent av lönesumman avsatts för att komplettera avtalspensionen i en så kallad livsarbetstidspremie.
Syftet har varit att förkorta stålarbetarnas livsarbetstid.
Problemet med livsarbetstidspremien är att den tar tid att
bygga upp. Den hjälper inte de som i dag är äldre.
Med dagens livsarbetstidspremie skulle det ta 15-20 år för
en stålarbetare att bygga upp en premie som motsvarar den
delpensionslösning som parterna för närvarande diskuterar.
När det gäller pengar har Metall krävt 3 procents löneökning nästa år.
Förhandlingsdelegationerna är inkallade till mellandagarna
den 28 och 29 december.
Misslyckas parterna med att komma överens innan nyår
tillkallas de opartiska ordförandena.
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UPPMÄRKSAMHET PÅ LEDIGHET
UNDER HELGERNA

OBS

Det är viktigt för den som tänker ta ledigt
under helgerna och inte har någon komp.
ledighet eller semester att tillgå
Tänka på nedanstående:
Om man har frånvaro under en period som innehåller
mer än 5 arbetsdagar då görs ett avdrag för samtliga
dagar under perioden. (även lö-sö och helgdagar)
Komp och semester räknas som arbetad tid
detta gäller endast för de som använder
obetalda dagar för sin ledighet.

OBS Man kan inte blanda sina lediga dagar hur
som helst, utan den ledighet som är betald dras i
första hand och sedan dras den obetalda
ledigheten.
Är de dagarna då mer än 5 dras även för
helgdagarna under den perioden.

Gamla matkuponger gäller ej efter nyår
Från Mässen har det meddelats att de gamla
matkupongerna, röda eller vita märkta med Avesta
Sheffield, inte gäller efter nyår.
De kan inte heller lösas in, varför de är att betrakta
som helt värdelösa efter 31/12 2000
Vi har haft en förhandling med företaget och gjort
följande överenskommelse
Den som har äldre kuponger kan gå till lönekontoret
och byta in dom mot nya matkuponger .

Sociala fonden
Viktigt
De som har kvitton för tandläkarbesök och glasögon
som man haft under året 2000 kan då få ut
ersättning från fonden dessa 2 dagar.
Därefter är kvitton för 2000 ej giltiga för uttag av
ersättning
⇒ 12 januari 2001 kl 08.00 – 13.00
⇒ 19 januari 2001 kl 08.00 – 13.00

VI VILL TACKA
FÖRETAGET OCH
MÄSSPERSONALEN
FÖR ETT UTSÖKT JULBORD

Nomineringsmöte
Vi kommer att ha nomineringsmöte för klubben
Måndagen den 29 januari kl 17.30 på Folkets Hus.
På det nomineringsmöte kommer vi även att ta upp
frågor angående:
Fritidsfrågor samt ev varsel och vad som händer
inom Avesta Polarit
Det vi kan se redan idag är att det kommer att vara ett
mycket viktigt möte

VI VILL ÖNSKA ALLA

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR

