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Om pension
Vi håller nu på att gå igenom hur situationen är för de
personer som signalerat att de skulle kunna tänka sig
att gå hem tidigare, och inte vänta på sin 65-årsdag
och ordinarie pension.

JBK Julskinka
Klubbstyrelsen har beslutat att vi
även i år skall ha en julklapp och
det ett presentkort på 150 kr
som gäller för en Julskinka.

Vi kan redan nu konstatera att det blir inte någon typ
av äldre avlösningar.

Presentkortet skall hämtas personligen på
JBK expedition från 13 dec till 22 dec.

I våra avtal har vi en regel som innebär att man har
rätt till en professionell pensionsinformation innan
förestående pensionering.
Vi är överens med företaget att vi
anlitar Max Matthiessens som är en
fristående finansiell rådgivare och som
ska hjälpa våra medlemmar hur man
ska se på sin framtid.
Blir man blir uppsagd på grund av arbetsbrist har vi
en försäkring för alla medlemmar som heter AGB,
som innebär att man får 39.440 kr.
Fora besked
Nu i dagarnas får alla ett brev hem från Fora.
Det är en sammanställning vad som är placerat för
dig från de 2 avtal vi har via kollektivavtal ,de ser ut
enligt följande:
A) LO-SAF pension 4,5 %
Ett avtal för där företaget avsätter 4,5 % av din lön
till en särskild avtalspension.
B) Livstidspremie (Lp) 4,0 %
Ett avtal för oss inom Stål där företaget avsätter
4,0 % av din lön till din LP-pension.
Beskedet visar vad företaget har avsatt för dig.
Det visar även hur avkastningen ser ut för dig från
det som avsatt från tidigare år.
Exempel.
En person som har snittlön och jobbar 5-skift då
avsätter företaget dessa pengar på följande sätt.
LO‐SAF pension
Livstidspremie (LP)
Avsätts till din pension

För 2016
18 900
16 800
35 700

Swedbank stänger
Banken har beslutat att man ska slå
igen sitt kontor i Degerfors och flytta
verksamheten till Karlskoga.
Stängningen kommer att ske om två
månader, den 31 Januari.

SKINKAN MÅSTE VARA UTHÄMTAD FRÅN
KRONHALLEN DEGERFORS SENAST DEN 23 DEC

När du hämtar presentkortet får
du samtidigt 2017 års kalender
från Degerfors Fotoklubb.
Kalendern är en julklapp från
personalföreningen.
Vi har även låtit tillverkat en stickad
reflexmössa från JBK

Passa på då att ta lite glögg och
pepparkakor på Jbk

PERSONALSTIFTELSEN
ERNST ODELBERGS
UTBILDNINGSFOND
Det är dags att söka bidrag för
Hösterminen 2016.
Fondens medel är ämnade som en hjälp till söner
och döttrar till anställda inom Outokumpu Degerfors
samt den som på högskolenivå utbildar sig inom
områden lämpade för företagets verksamhet.
Även barn som går på gymnasieskolans tekniska
linjer är välkomna att söka.
Ansökan skall vara inlämnad till personalavdelningen
senast Fredagen den 09:e december 2016.
Semesterdagar
Tidigare fanns möjligheten att spara alla de dagar
som inte tagits ut under semesteråret, men man
kunde max ha sparat 45 dagar.
Nu är de nya reglerna att man max kan spara
25 semesterdagar.
För den som har mer än 25 sparade semesterdagar
den 31 mars 2017 kan välja att överskjutande dagar
betalas ut i pengar alternativt att värdet av dessa
betalas in på LP kontot under året.

