Nr 18

METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Varselförhandlingarna klara
Vi har nu slutfört alla förhandlingar, och det är klart
vilka som lämnar företaget.
Detaljinformation om allt kommer på klubbmötet
Vi har överenskommit att de som blir uppsagda har
en återanställningsrätt som gäller till 20 feb 2013.
Vi har använt Las reglerna utan några undantag.
På de befattningar där det varit för många personer
har de med lägst Las-nr blivit avdelnings övertaliga.
Likaså där befattningen upphört.
Där det har uppstått vakanser har de som varit avdelnings övertaliga gått in i de vakanserna efter turordningen, och om det funnits kompetens
Efter att alla omflyttningar har gjorts enligt Las, fanns
det 11 övertaliga på de olika avdelningarna som
skulle placeras in på 11 vakanser. De blev slutligen
placerade.
Det som händer nu
De som blir uppsagda får information under MåndagTisdag.
De 11 som blivit omplacerade till nya jobb och andra
avdelningar får information Tisdag-Onsdag.
Därefter kommer information till alla hur alla skiftlag,
är sammansatta.
Finns det personer som vill byta jobb eller arbetsplats
är det möjligt bara man är överens på avdelningen,
för nu är alla omplaceringar enligt LAS slutförda.
PERSONALSTIFTELSEN
ERNST ODELBERGS
UTBILDNINGSFOND
Det är dags att söka bidrag för
Höstterminen 2011.
Fondens medel är ämnade som en hjälp till söner och
döttrar till anställda inom Outokumpu Degerfors och
som på högskolenivå utbildar sig inom områden
lämpade för företagets verksamhet.
Även barn som går på gymnasieskolans tekniska linjer
är välkomna att söka. Sökande bör också ha varit i
bolagets tjänst minst en månad.
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast fredagen
den 19:e december 2011.
Vid frågor kan Ni höra av Er till Lennart Landö-Febring
telefon 47238. Eller till Jbk telefon 47365
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KLUBBMÖTE
Måndag den 12 December
kl 15.30 Folkets Hus
TUNET
På dagordningen bl.a
 Redovisning slutförhandling varslet
 Varierad arbetstid
 Avtalsrörelsen ”Centrala avtalet”
Alla medlemmar välkomna.
Ersättning enl utvecklingsavtalet
Samt inteckning i Jbk mötespremie

Varierad Arbetstid
Inom varmplåt och Stainless kommer det att vara ett
produktionsstopp under slutet av året.
Det kommer att finnas undantag för olika personer
under detta stopp, det skall förhandlas på respektive
avdelning vilka som måste vara kvar i arbete.
Vi kommer att tillämpa varierad arbetstid, från
Söndag 25 Dec kl 22.00 till Söndag 01 Jan kl 22.00.
Det innebär
Den som skulle ha arbetat under dessa dagar i sitt
ordinarie schema, blir arbetsbefriad.
Är man arbetsbefriad får man inga löneavdrag för de
skift man då skulle gjort.
Man får inget klockslagstillägg, däremot får man
eventuella helg-OB. (Lörd - Sönd - Storhelgs tillägg)
De timmar man är hemma kommer att bokföras i den
speciella tidsbank som finns för varierad arbetstid.

JBK Julklapp
Är ett presentkort på en julskinka. Det kan hämtas på
JBK Måndag 12 Dec - Torsdagen 22 Dec.
Då har vi även glöggrytan varm. Tänk på att presentkortet måste hämtas personligen, det gäller endast på
Kronhallen Degerfors .
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