
Det kombinerte inntektsoppgj ør 19760

Ettersom det kombinerte oppgjør nå på det nærmeste er ferdig, viI jeg
gjerne knytte noen kommentarer til de~~e oppgjørsformo

Ved a t staten derme gang var med som part i oppgj øret, den såkal te IIKleppe-
pakkenll, kom hele opplegget til å være avgjort før forhandlingene begynte.
Arbeidstidsforkortelsen var bestemt på forhånd - av andre enn partene i
arbeidslivet. Likeså var intensjonene om en reallønnsøkning på 3 % bestemt
på forhåndo
Det LO og ßD~F forhandlet om, var et slingringsmonn på cao 1 %, og om for-
delingen av de forskjellige pottero For verkstedoverneskomsten ble det cao
16 øre å fordele 0

Hvis dette skal bli den fremtidige oppgjørsform, kan en trygt slå fast at
den frie forhandlingsrett er en saga blotto
Det kan ikke være i vår interesse at aIle forhold vedrørende lønns- og
arbeidsforhold, skal avgjøres over hodet på OSSo Vi er jo en nokså spesi-
ell gruppe, med spesielle problemer, som må løses av de ansatte og arbeids-
giverne i fellesskapo

Det het jo så pent at vi skule få en reell skattelettelse denne gang,
men selv med så små lønnstillegg som vi får denne gangen, må vi nok regne
med å betale mere skatt i år enn i fjoro
Kleppe har jo også gi tt utt~Jkk for at han regner med at staten viI ta
inn mer i form av økede skatteinntekter, moms move på grunn av lønnsøkningen,
enn hele pakken på 2,3 milliarder ~

~Når vi så vet at det regnes med en prisstigning på minst 9 % i 1976, og at
prisene i matvaresektoren, som en følge av jordbruksoppgjøret, viI gjøre
et formidabel t hopp til sommeren, kan jo noen og en hver begynne å undre
seg på hvor det blir av den lovede reallønnsøkningen ?

Vanligvis pleier jo de gi tte lø~~stillegg sikres mot prisstigningen ved
hjelp av en indeksregulering midt i avtaleperioden. Men denne gangen -
illustrerende nok- kD~e man ikke bli enig om en slik indeksregulering
for å sikre 3 % reallønnsøkningo I stedet skal man ha en IImini-revisjonlI
våren -77, og der blir nok al t avgjort uten at vi får noen innlytelse på
resul tateto

Til slutt viI jeg bare minne om at det ved tidligere anledninger har vært
foretatt lempninger i pro~~sjonsbeskatningen, uten at dette har vært
koblet samen med inntektsoppgjørene, slik som denne gangeno

Videre har LO gi tt uttrykk for at de har store problemer med å få de
høyeste inntektsgruppene til å god ta den spesielle "lavtlønnsprofilen" som
går igjen i inntektsoppgjøreneo Og jeg skule anta at de fleste av våre
medlemmer heller ikke er særlig begeistret for denne form for inntekts-
utj evning- på vår bekostning 0

Mi tt ønske er derfor at denne oppgjørsform blir et engangsfenomen, ved at
de såkal te anbefal te forslag, som nå skal ut til uravstemning, får den
skjebne de fortjenero
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xnüìtã:lX Kommentarer til Chr.Martinsens innlegg i Jern og met.

arbeiderens: om det ensternige forslag for ny llllflyveroverenskomst IItlllllll
Han sier at det x denne gangen er lagt særlig vekt på TRE ting, og
det er eldre fagarbeidere - skiftgående - og lavtlönnede bedrifter.

~ÍÌEldre fagar~utoriserte med over 10 års faganseni tet viI i fölge
~hr.M. få et ekstra tilleg på 20 öre . Dette medförer ikke riktighet--
for i fölge forslaget skal 10 års fagan~ini tet gi 4 örefil1â1i disse er
3 öre tatt fra det ~enerelle tillegget så i reali teten blir det I öre
som er tillegget. Nar det gj eller de autoriserte får vi Kr. I5.~" på det
2 og 3 sertfikatet. 'Pi. 'V 

11(( .

~ Den andre tingen som det var lagt spesieii vekt på var skiftgående
Han sier at skift % for ettermidags skift er öket fra 20 - 23 %, også
dette er feil l for ~Xx denne ble öket i forige tariffperiode ,nemlig
.10ktober 1974. Det som da står i gj enn for skift personell er da
gt justeringen av overgangen £xs mellom ettermiddag / nattskift som
skal flyttes fra kl. 24 til 22. Dette viI for helkontunelig skift gi
ca: kr. 1,- per. dag dvs ca: 12 öre pre time

~~ Den tredj e tingen som det var lagt særlig stor vekt på ved årets opp-
gjör var de lavtlönnede bedriftene. Dette viI for flyoverenstkmsten si
Wideröe og Fred Olsen som får ett ekstra tilleg på 44 öre.

Av det £g~kRHXXXXR forbundsvise oppgjöret viI stuerene utenfor OSL og SVG
få 50 öre pr. time.
Dessuten hevder Chr.M. at forsikringen ved tj enestereiser er hevet fra
200 000 til 300000 E~XXöXXä~X X~~KfXXäNXXllönx Der gir han igj en
feile opplysninger , For deD er forsikringen ved testflight som er
hevet til 300 000
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Å R E T S TAR IFF 0 P P G J Ö R - NAF & AFF

Meglingsmöte 2/4-76

Meglingsmötet ble holdt h~Riksmegiingsmannan kl.10oo. NlF la
fram flyselskapenas forslag til ny avtala, som var dat anbefal te

forslag til ny flyovarBnstkmmat mellom J ern&met. og EAF BV 1/4-76.-
Fordalingan av de 15 öre var fardig ~~I%. og et general t til-

legg på 58 öra( som måtte komme ved hovedforhandlingane mellom LO-

NAF~ Desauten en det tekstforandringer.,
AFF fremförte sina krav. Smi var de samme som i protokoll ~ra

möte 10/11-3. ogat protokolltilförsel til ~ 24 i tariffavtalen~
tas med i kommanda avtale.

RiksmaglingsIDannen korn ikka med noen forsleg ut over NAF tilbud,

AFF avvista dermed dette. Meglingsmannen hadde ikke noat meglings-- ~
foreleg å leggs fram for partene. Meglingsmötet 8vsluttet kl: 1400.

Meglingen er forlangt 8vsluttet BV AFF den 3 april. Meglingsmannen

ken forsette maglingan i 4 dager atterat han har mottatt krav om at~
meglingen skal 8vsluttes ira an BV partene. Maglingen akal da av-

sluttes den i eventual t den 9. april. aVh6ng~av om Riksmeglinga-

mannen får kravat på lördag eller mandag. AFF viI darmed stå uten

avtale. 08 ikke R.M. kommar med at maglingaforalag, slIer NAF kommar~
med at nytt tilbud.

Hilsen AFF' 8 forhandlingsutvalg.

~ Forhandlingsmöta om utenlandsavtalen er berammet STO 2214 kl. I03o~

Tillegs til AFF info.


