
Situasjonen ved NKLs kaffebrenneri i Oslo og Troms0, samt krydder

pakkeriet i Drammen. Orientering til DSene i disse fylkene. 

Tilsammen 37 ansatte ved de tre arbeidsplassene. Gjennomsnittsl0nn 

under 35 kr. timen (40 t uke}. NKL omsetter for ca 350 millioner pr. 

ar. 

Fagforeningene har ved forhandlinger i ar fatt tilbud om 2kr.pr.t. fra 

1.4 og 1 , 69 fra 1.10 + 75 0re for de lavest l0nte fra 1.10. Dette er 

det samme scm H&K i NKL har fatt. Klubbene har stemt over tilbudet: 

30 nei-stemmer, 1 ja-stemme og 6 frav~r. Forbundet har sagt opp avtalen. 

Det kan dermed v~re streik fra 8.11. Streiken vil v~re lovlig. 

Kravet er at en forskjell mellom NNN-organiserte og H&K-organiserte 

scm oppsto i forbindelse med l0nnstoppen skal utjamnes na •• H&K fikk 

4000 pr. ar tre dager f0r l0nnstoppen blei innf0rt i 78. Ved oppgj0ret 

i 80 skulle dette utjamnes. Det skjedde ikke. NKL innr0mmer at forskjellen 

finnes fortsatt, men NKL/Den kooporative Tarifforening(DKT} vil ikke ta 

dette opp f0r neste ar. Dette er et fors0k pa a utnytte situasjonen i 

det private oppgj0ret og ~taket" pa l0nnsglidninga. Men NKL forhandler 

utenfor dette oppgj0ret da de ikke er med i NAF. NKL er derfor ikke 

bundet av taket pa l0nnsglidninga. 

Forskjellen pa krav og tilbud: Krav - 2,D5 fra 1/1 

2,- fra 1/:i:Q 4 

1, 6 9 f r a 1/10 

tilsammen 5,74 + lavtl0nnstillegg pa 

75 0re. 

Tilbud: 3,69 + 0,75. 

Dette er en lovlig streik scm far streikebidarg fra fDrbundet, dvs. 

50,- kr. p~. dag. Dette er for lite. Det trengs tilsammen 15000 i uka 

for a dekke full utbetaling. Klubbene gar na ut til andre foreninger/ 

klubber med .et brev der de ber om st0tte i tilfelle streik. Vi vil 

at dette sk~l bli fulgt opp av vare folk pa arbeidsplassene i disse 

fylkene. Det blir oppfordra til a ta kontakt med klubbene pa de tre 

NKL-bedriftene. 
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