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Möten utanför ordinarie arbetstid
När man på sin fritid är med på möten
som exempel OK1 möten skall man ha
sin ordinarie lön + övertidsersättning,
Man skall ha ersättning för den tid som
mötet håller på, men minst för 2 timmar.
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Rostfritt i världen
Stålproduktionens tio i topplista för rostfritt i miljoner
ton under2009 för de största länderna är denna.

Övertidsersättningen är 39,10 kr/tim
Om man kontaktas på sin fritid och i samband därmed
kallas ut på icke ordinarie arbetstid skall du ha kallelse
ersättning
Kallelse mellan 06 - 22 ej arbetsfria vardagar= 150 kr.
Vid inställelse i arbete under denna tid utges ersättning för arbetad tid med minst 2 timmar.
Kallelse mellan 22 - 06 ej arbetsfria vardagar samt
hela dygnet under arbetsfria vardagar, Lördagar,
Söndagar, Helgdagar utbetalas=178 kr
Vid inställelse i arbete under denna tid utges ersättning för arbetad tid med minst 3 timmar.

Det man kan utläsa av bilden är att Europa är relativt
små i förhållande hur det ser ut i Asien.
Det är andra året i rad som produktionen minskar kraftigt för de europeiska företagen, vilket sätter en stor
press på nya struktureringar inom Stålindustrin.

Avtalsrörelsen 2010
Avtalsrörelsen står nu inför ett
kritiskt läge.
Det är en fastlåst position som i
grunden bottnar i parternas vitt
skilda intressen.

Viktigt för oss i Degerfors är att vi har en produktionsanläggning som är effektiv och väl fungerande om det
blir framtida struktureringar.

• Vi utgår från medlemmarnas behov av trygghet och
stabila anställningsformer.

• Arbetsgivarna utgår från att kunna välja dels den
personal man vill ha, dels hur länge den ska jobba.
Förhandlingarna i avtalsrörelsen är nu svåra och tuffa
och har gått in i ett nytt skede och OPO de opartiska
ordförandena har tagit över taktpinnen.
Det viktiga kravet är att det inte ska vara möjligt att
kringgå företrädesrätten till återanställning av uppsagda genom att anlita olika bemanningsföretag.

Spekulationer
Just nu är det en hel del spekulationer över hur olika
sammanslagningar kan bli, där även Outokumpu
nämns som en av kandidaterna.
Det som de flesta inser och anser är att de 4 stora
stålbolagen som finns i Europa måste bli 3.
Ersättning Föräldralön
Vi har ett lokalt avtal på järnverket som kompletterar
försäkringskassans regler.
Det innebär att när du har en frånvaro med föräldrapenning utger företaget en löneutfyllnad upp till 80%
av din månadslön samt eventuella tillägg.

För IF Metall handlar det inte om att förbjuda bemanningsföretag, utan att säkra medlemmarnas rättigheter till företräde vid återanställning.

Den här löneutfyllnaden utbetalas totalt under 180
dagar.
Om du har missat detta kontakta då löneavdelningen.

Faktaruta
Enligt lagen har den som sägs upp företräde till återanställning i nio månader, om kvalifikationerna är tillräckliga och om det finns arbete att utföra.

Personalföreningen
Lördagen 3 Juli kommer det att vara
stora festligheter i Folkets Park, bl.a.
kommer Nationalteatern och många andra artister.
Vi vill redan nu informera att vi kommer från personalföreningen att sälja biljetter.
Principen kommer att bli köp 2 betala för 1.
Vi återkommer med mer info senare

Den rätten har åsidosatts av Abu-Garciadomen som ger
företagen rätt att hyra in i stället för att erbjuda uppsagda
återanställning.

