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Nej till Ramavtal
Vi har i slutförhandlingarna sagt nej till att ett ramavtal
enligt den modell som företaget presenterat.
Orsaken är dessa FEM huvudskäl
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JBK alternativ
Istället för att våra medlemmar skall gå ned i arbetstid
och då få en sänkt inkomst tog vi fram ett alternativ.
Vårt syfte med att ta fram ett alternativ var att
avslöja att företagets mål egentligen är att få in
principen att sänka lönerna i lågkonjunkturer och
att företaget ser det som en investering.
Det alternativpaket som vi presenterat innebar att
företaget sänkte sina kostnader mycket mer än ett
krisavtal, och det påverkade inte våra medlemmar så
mycket negativt.
Angående vårt alternativ har företaget erkänt att de
var realistiska. Men de ser det på mycket längre sikt
än vad de presenterat tidigare, vilket innebär att ett
ramavtal skulle förlängas med ytterligare månader och
då gälla hela hösten.
Sammanfattningsvis ser de ut på följande sätt:

JBK alternativet var 20 % bättre, och det innebar att
företaget tjänade ca 1 miljon mer ändå sa de nej.
Varför skall man ha ramavtal
Innan man gör ett ramavtal skall man göra en analys
över företagets situation och på IF Metalls hemsida
står följande.

Våra alternativ finns presenterade på vår hemsida.
Nya förhandlingar
Vi är kallade till nya förhandlingar i morgon Tisdag.
Om det är nya alternativ eller varsel vet vi inte.
Vi hade varsel i dec där vi gick från 5 till 4-skift, vad
som nu sker vet vi ej, men om det blir en uppgång
under hösten kan bilden se ut enligt detta sätt:

Analys av företagets kostnader
Cirkeln visar företagets kostnader:
Rött = lönekostnad
Blått= övriga kostnader
Grönt = 85/85 avtal
Analys av Företagets resultat
Företaget kvartalsbokslut visade en förlust på -2 336
miljoner. Och en enkel kalkyl på helårs blir :

Om man genomför ett krisavtal för alla Metallare så
skulle man spara 4,7 miljoner (0,1% av resultatet).
Det handlar inte om företagets överlevnadsmöjlighet.

