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Förhandlingsläget
Företaget har nu presenterat en första skiss för det
framtida varmplåt och hur deras nya organisation skall
se ut.
Utifrån den skissen kan vi konstatera att det är 269
övertaliga på metallsidan.
Men den övertalighetssiffran är bara giltig om vi inte
skulle göra någonting alls.
Nu är meningen att vi gemensamt med företaget ska
arbeta fram den här organisationen, och även ta fram
ett socialt paket med förtidspensioneringar och andra
sociala projekt.
Då kommer det här antalet att bli något helt annat och
mindre - 269 är bara startskottet.
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Hur storleken på övertaligheten kommer att bli beror
på alla insatser som görs.
Innebörden blir då att när man någon gång under
våren ser hur det sociala paketen utfaller, först då tar
man fram en Las -lista på järnverket och kan påbörja
förhandlingar om personer.
Den högsta ledningen i Finland och i England vägrar
fortfarande att ge oss svar, på hur mycket pengar de
vill satsa i personalomställningen, samt att när de skall
stänga Stainless.
Det gör att det nu är omöjligt att påbörja något
resonemang om olika aktiviteter.

Sjukstiftelsen
Metalls sjukstiftelse inom avd 9 och som utbetalar
ersättning för sjukkvitton och recept med 100 kr för
varje kvi tto, har fått nya regler som gäller från 1 jan
2002.
Orsaken man ändrar är skattereglerna
Det nya är att ersättning är maximerad till 995 kr
under ett kalenderår, och man erhåller en
kontrolluppgift efter årets slut.
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Nytt om Sociala fonden
I den Social fonden har avgiften varit 20 kr/mån, vilket
inneburit att man varit berättigad till ersättning för
kostnader man haft hos tandläkare och för glasögon.
Ersättningsnivån har varit 1000 kr för glasögon under
en 2-årsperiod samt att för tandvårdsersättning har
man kunnat få ut upp till 2500 kr per år ,men man har
haft en egenavgift på 350 kr.
Det har inneburit att den faktiska kostnaden varit:
Medlemsavgift 20 kr * 12 mån

= 240 kr

Egenavgiften på 350 kr

= 350 kr

Total kostnad för personen
= 590 kr
Enligt skattelagstiftningen måste fondens regler förändras, så att fonden endast blir finansierad av medlemsavgifter.
Om vi inte gör denna förändring blir ersättningen skattepliktig för alla personer.
Därför har nu reglerna förändrats.
? Fonden höjer månadsavgiften med 30 kr till 50 kr
( årskostnaden 600 kr)
? Samtidigt tas egenavgiften på 350 kr bort .
? Dessutom förändras ersättningsnivån så att man får
ut 70 % av den faktiska kostnaden
? Man kan max få ut 4 000 kr/år på tandläkare ers.
? Glasögonersättningen är oförändrat 1 000 kr
För att löneavdrag skall kunna göras så har nu varje
gruppordförande en lista där alla personer får möjligheten att teckna sig om man skall vara med eller ej.
Den som inte skriver på blir ej medlem i fonden, vilket
innebär att om man i framtiden skulle vilja gå med så
är det en karens på 18 månader (som tidigare)

Utbetalningsdag Sociala fonden
Sista gången att ta ut pengar är 27/12 kl 09 -13
Från Jan gäller ny regler vilket innebär att den som
har kostnader 27 –31 dec betalas enligt nya modellen
Uttlottning av julskinka
På klubbmötet togs ett beslut att vi på ett sedvanligt
sätt skall lotta ut 50 julskinkor till Metallare
Av tidsskäl så finns det inte någon möjlighet att samla
in vilka som vill deltaga i utlottningen och därför
beslöt klubbmötet att vi skall lotta julskinkorna bland
samtliga 550 Metallare.
Vilka 50 som vunnit sänds ut på ett separat infoblad

