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' III, DIREKTIV OM TARIFFOPPGJØRET 1978

Innlwjaina
Dette direktivet tar opp partiets arbeid med forberedelsene

til tariffoppgjdret i 1978.Allerede nå kan vi slå fast at dette
vil bli et. svært viktig oppgjør . både politisk, og dkonom&sk.
Vår oppgave er__
å' gra. spis a-en for å
reise arbeiderklassens dkonomiske-kamp mot kapitalen o g avvise
DNA/LO-ledllsens og vevis;] onistenes klassesaniarbeidspolitikk.
Bakgrunnen
for tariffoppgjeret er realldnnånedgang'og okt ut.
bytting.1,0-iledelsens har forah LO-kongressen forsdkt å svindle
dette bort gjennom å henvise til en viss dkning Ldisponibel inu_

etter skatt.Men virkeligheten er kort skissert denne ; i
var det . på- grUnn av 'sluttfasen i hdykonjunkturen og sterk
1974
tekt

konkurranse om arbeidskrafta,forbundsvise oppgjer og lokale lUnns(
kamper en kli dkning i realldnna for de fleste arbeidere og lavere

funksjonærer.Da krisa utvikla seg gjennom 1975 gikk
inn for kombinerte oppgjdr for å hjelpe

LO-ledliasen

kapitalistklassen med å

få senket ldnnsnivået.

Resultatet av kombioppgjdret i 1976'og 1977har da også vist
seg.For industriarbeiderne var det i gjennomsnitt . ingen dkning av
real fonna i 1976, for bygg/anleggsarbeidere en svak nedgang,i begge
tilfeller Sammenlikner vi

med året fdr.

rlonen • iår veit vi vil gi mindre

7 `

Tariffrevi-

tillegg enn prisstigninga.

Samla sett må dette fdre til ldnnsnedslag og okt profitt for
kapitalistene.
Dette har allerede fdrt til så mye motstand mot kombioppgjdret
at LO-ledelsen har fått store problemer.Både
Kontor og forslag±me

landsmdtet i Handel og

LO-kongressen vitner om dette. Slike
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viserat detNettpublisert
bdr-Vt6Te
mulig å vinne store deler- ava arbeidere-

..klassen. for. kratret. øm forbundsvise oppgjdr og at grunnlaget for
et oppsving i den dkonomiske kampen er til stede.
AKF(1111)sloppgs:

- er - A- utldse og lede dennePmassebevegelsen.

Bare partiet kan gå:-i spissen for å sammenfatte og vinne oppslutning om , kampkrava , med hensyn_ til ldnnparbeidstid.fertkespdrs.
; Bare partiet kan
mAl og andre saker.,
stille seg i spissen for- etreikebevegelsen og streikestdtte-,
kampledelse kan vi bare erobre gjennom å
,arbeidet.
utvikle rikti g e linjer Og en korrekt taktikk i 'de ulike fa g
-forenig.
Ntikkelordet her er plan.Forberedelsene til neste års tariffoppgjSr må derforStarte allerede nå i Distriktsstyrene.Arbeidet
med tariffoppgjdret 1978 skal' drives som en organisert.kampanje,
inndelt i ulike faser.Kort skissert kaa vi skille mellom 5
perioder i
tariftopppjdret:
1),Ftrioden - august-september der tariffoppgjdret behandles
1-fagforeningene-med-frist-for lokale forslag._j);Peri6denpktober desember der forbunda behandler
ki-h ava/forslag a-LO's representantskap vedtar Sitt opp-=
legg.Dette er en fase for oppsumering og konsolidering
av .krava i fagforeninger , og klubber.Statsbudsjettbehandi dehne perioden.
linga ~br også
Perioden januar -mars der LO og forbunda - alt etter.
oppgjdrsformen - forhandler

og etter mye offentlig

skuespillkom:ier med et a n befalt forslag.
rlike fdr avstemninene t som er en kort
intensiv fase. over noen få liker der de .fagorganiserte
skal ta stilling til forsla get .•

' Perioden

1

5) Perioden fra april og utover sommeren/forhbsten med
godtat te forslag ,even tuelle forbundsstreikerpseinere
i;rokale forhandlige ''t .:ba riffkamper og streiker.
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Dette, direktivet gir i fdrste rekke retningslinjer, for
partiets arbeid med tarviffoppgjdret i den fdrste å,v disse
k‘tr
periodene.Men ettersom detU dreier seg om krava vi skal
reise i fagforeningene.så er dette samtidig._de4politiske
hovedlinjøRøiethele vårt arbeid med tariifoppgjdret 191$8.
Til informasjon: Innen august vil Faglig utvalg gi ut
et eksternt hefte om tarifroppgjdret .1978 som vil egne seg
som grunnlag for studier og diskusjon, Den fdrste 14eseddelen
august.
om tariffoppgjdret vil bli trykt i
Sentralkomiteens arbeidsutvalg .vil i seinere:direktiver
.gi retningslinjer for :trbeidet
.. i .de ovrige periodene i tariffoppgi ar et.
DIREKTIV

Wiene pålegges med dette å forberede arbeidet med tariffoppgjdret 1978 ._som ei..langvari g og organiSert kampanje
fra partiets side.DS skal diskutere arbeidet med tariffvedta planer for
oppgret 1978 fdr-fellesferien og
dette- - arbeidet

i sitt distrikt.

II Kameratene i partiet skal isine fa ;foreninger og klubber
gå i spissen for å reise diskusjon og fremme forslag til
vedtak om krav _foran tariffoppg jUre.t etter fdlgende
hovedlinjer
Dfirpra4ginan_
1/1 krever forbundsvise oppgjbr uten noen sentrit vedtatt

"ramme" for oppgjdret.Vi. avviser alle former for kmmbinerte og. samordna oppgibr•
Vi krever forbundsvis uravstemning over alle forslag
og

går .mot.,,

kobling,forsdk
.- på, å vedta tarifforslag på representantdkapdmdter 'e .1

•
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krave,
2 bonns

7 kroner i generelt tillegg p évt. 25 % , fordelt
på to år.Tllsvarende lUnnsbkning i stat og kommune.
Lavtli5nnstillefY g- på 2 kr. timen .
Innf6ring av

minstidnnsptineipp: Ingen arbeider•,

funksjonær eller lmrling under 25 kr. timen fra
1/4 1978!

Helautomatisk indeksre gulering med lavt svingetall.
locc70
Konsumprisindeksen må erstattes av en levekostnadsindeks for afbeiderfamilier.
Arbeidstida

-- 7 timersdag innen utgangen av 1978 og målsetting

tl
•

om

6 time rs dagen fbr st i 80-åra.

tin
-- Kortere arbeidstid (,nn dette for helkonuerlige
skiftarbeidere,natarbeidere og for folk med særligtangt arb-id
Spisepausenm må inkluderes i arbeidstida!
Arbeidstidsforkortinga skal helt og g fullt
kompenS ere s h konomi sk p det te rekne s
av.det ordinære

4

ikke

som en del

tarifftilleö-get_

FerteArbrsmZ

InnfUr in°. av 5 ukers lovfestet ferie fra og med
1978!(A,tc-e"-

c1J-Ji-~rtkizAk. ov

— Okning av feriepengene slik

(2() a>7.

at d• e dekker ei ekstra

uke.
Fremmedarbeid err7)4)
Oppheving av innvandringssto p penpavskaffing av
all gruppeimport og sikring av fremmedarbeidernes like
ret

tlehe ter i alle forhold

Bort med

den tvungne tarirfrwgifta for fremmed-

arbeidere
gratis norsko~ing i arbeidstida.
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- InnfdirngH av 6 måneders barsel/svangerskapspermiejon
med 111:11 16nn
iCkri.~2A

11,1/4.e4~L
.2
19-errA4

Pensjonistene

- Senkning av pensjonsalderen til 65 år p adgang til å
gå av ved 60 år uten tap av pensjon

_;Llærlinger/unge arbeidere

- . Ingen lærling ellerung arbeider under 25 kr. timunT
tiJokale særkrav

Det ,må utarbeides, lokale særkrav som kan ta opp
ldnnsspbrsmål p skiftordninger,arbeids- og miljbforhold
osv. Disse--må • fremmes . både som krav foran tariffoppgjdret
.og som grunnlag . for lokale tilpasningsforhandlinger.
III ;I den fbrste - perioden ( august -september) skal
partiavdelingene-gjennomfdre fdlgende-oppgaver :
1)

Arbeide for vedtak mot kombioppgjdr p for forbundsvise
&►1.)
oppgjer omkrav som skål stilles til tarifroppgjbret
1978 i så mange fagforeninger- som mulig.Vi brisker også slike dinkuejonor og vedtak i klubbene.

O

Massespredning

av partiets fdrste ldpesed4e1 om tariffoppgjbret 1978.
Sele partiets tariffoppgjdrhefte og

organisere di~ns-

mbter/studier om dette med- kaMerater på arb-ideplassene som
står utafor. partiet.Dette må legges til tida etter.
StortingsvUlget.
'Sikre en kort diskusjon om linjene i tariffoppgjbret i de
berbrte . partiavdelingene (bedriftslaga). innen 20.uugust
med

sikte på å Idse de mest umiddelbare oppnavene.
.

_

