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Bedriften forsøkte å
holde oss for narr!!
EL & IT, Fagforbundet og KFO har gjennomført felles forhandlinger om
pott for lokalt oppgjør.
Under forhandlingene oppnådde vi et generelt tillegg pr. årsverk på kr. 15000,til alle våre medlemmer. I tillegg ble det avsatt en pott på 0,5 % av lønnsmassen
til justeringer. Totalt utgjør dette ca. 5,1 % i lokalt oppgjør. Videre har vi fått et
sentralt oppgjør, med virkning fra 01.04.07, på kr. 4875,-.
TEKNA, NITO og NSF har også forhandlet om lokal pott. På spørsmål fra oss
har bedriften opplyst at disse foreningene oppnådde 5,5 %, men at dette måtte
ses i lys av at de ikke tok ut noe som helst i sentralt oppgjør.
I ettertid har vi imidlertid, via andre kanaler, fått vite at det er inngått en
tilleggsprotokoll som gir medlemmene til TEKNA, NITO og NSF inntil 1 %
ekstra. Dette er begrunnet i ønske om å rekruttere og beholde ”kritisk
kompetanse”.
Denne tilleggsprotokollen har bedriften holdt skjult for oss!
Bedriften har etter vår mening forsøkt å bedrive taskenspill. Vi føler oss
ført bak lyset og holdt for narr. Dette vil vi ikke finne oss i. Vi har derfor
ikke underskrevet protokollen, men krevd et nytt forhandlingsmøte. Dette møtet
blir avholdt 1. november.
Det vises ellers fyldigere info som er sendt alle gruppelederne.
Vi kommer tilbake med mer informasjon etter møtet den 1. november.
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