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Lokale oppgjør.

Lokale oppgjør i stat og kommune er i seg sjøl et forsøk på splitt og hersk fra arbeidsgiverne. Arbeidsfolk skal krangle seg i mellom om en på forhånd bestemt pott. Tradisjonelt er det de dårligst betalte gruppene, der det er flest kvinner, som er taperne i denne oppgjørsformen.  Når  dette er unntatt vanlig demokratiske spilleregler ved at vi  hverken får  stemme eller ta i bruk noen som helst form for kampmidler er dette alvorlige angrep på våre rettigheter. Kravet var derfor at det ikke skulle settes av pott til lokale forhandlinger i det hele tatt.
Resultatet er en pott som er den største noensinne.

Hverken høyskolegruppene i FO, Hjelpepleierne i NHS eller førskolelærerne i OFØ har grunn til å være fornøyd. Disse har gått ut i streik. Vi støtter deres streik, og oppfordrer alle medlemmer av Norsk Kommuneforbund i  Oslo til å stemme: NEI.
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