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STEM NEI TIL  OPPGJØRET I OSLO                      

Det store flertallet i oppgjøret for Oslo Kommune er blitt avspist med knapper og glansbilder. Kr 5000 som tillegg på regulativet er 2,50-2,70 pr. time. Dette 
oppgjøret må fortsette.
Penga fins 
At penga fins det veit vi:  Oljefondets verdi  er anslått til 400 milliarder, aksjeutbytte i private bedrifter i 1997 var 54 milliarder og en Almskog-fallskjerm er verdt 169 millioner.

Lavtlønn
Det anbefalte oppgjøret i Oslo er et gedigent slag mot lønnstagere i kommunen. Kravet til Norsk Kommuneforbund om en lavtlønnsgaranti på 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (ca kr 221 000) var et bra og et riktig krav. Resultatet er at for de fleste blir det ikke lavtlønnstillegg i det hele tatt, selv om du har 190 000 som topplønn i dag.  Dette er grupper med stor andel av kvinner (75 – 85 %). Det eneste sporet av lavtlønnsprofilen er at topplønna til de over 38 år økes med  ett, 1, lønnstrinn, som utgjør ca. 3400 kroner. Så alle som mener at spesielt kvinnelønna skal heves i år,  er blitt kraftig snytt.
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