RLEGGERKONFLIKTEN i
Utgitt av akisonskomiteen ior
• brieggerne i Oslo

Hvorfor aksjonerer vi?
Rørleggerne i Oslo har .gjennom
årtier hatt avtaler med bedriftene, hvor klubbstyrene har forhandlet for alle ansatte rørleggere, læregutter og hjelpere.
Det jobber 1300 rørleggere i
Oslo-området som i dag er ute i
konflikt. Arbeidsavtalen for faget sier at alt arbeid skal utsettes i akkord -- det vil si at rør-

leggere får oppmålt sitt arbeid
og betalt etter innsats. Er arbeidet av kort varighet og ikke prissatt i tariffen, utsettes dette arbeidet i siumpakkorder. På
grunn av at mestrene ikke har
fulgt opp bestemmelsene i v.r
overenskomst når det gjelder
planlegging, materialbestillinger, tegninger osv., har partene
innført en praksis med «service-
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lønn» som gjelder alle de ansat.. 7 te. Det er denne praksis med for.;
handlinger dm «servicelønn>; og
forskudd i akkord mestrene i
dag nekter oss. Klubbstyrene
llar forsøkt alle forhandlingsveifra 1/1 —80 uten resultat.

slutt for medlemmenes vedkommede.
Styret ble avsatt! En bred aksjonskomite ble valgt for å fortsette der klubbstyrene og foreningen slapp.

NAF svarer med kollektive Den frie forhandlingsretnektelser — tilbud kr, 0,00
ten skulle fratas oss!
Ekstra ille er dette da flere fire Et skappfulit Folkets Hus vedtok
maer fortsatt har satser som er
fra våren 1978. Lønnsmessig ligger klubbens avtaler på mellom
36 og 42 kr. pr. time.

Foreningsstyret blir pålagt
å gå, fra sine verv!
Da det ble klart for medlemmene at rørleggermestrene handlet
etter DIKTAT fra Haandverkernes Arbeidsgiverforæning og
praksisen med reelle forhandlinger ble brutt, var tålmodigheten

at rørleggerne ikke lenger ville
se pa at NAF skulle diktere. Vi
gikk ut fra møtet med det klare
svar at vi var villige til å utføre
arbeid hvis rørieggeremstrene
holda seg til avtalen.

Mesternes svar på dette
var at de fleste rørleggere
ble kasta på dør!
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Arbeidsretten

Støtte kommer

V1 er dømt for en «ulovlig ak-

Vi ser med glede på at bygningsarbeidere som i dag er permittert eller har fått permisjonsvarsel, stiller seg solidariske
med oss og sier: «I dag slås dere for forhandlingsretten, og 1
morgen er det vår tur.»

sjon».

Men:
Dommen sier ingen ting om bakgrunnen for konflikten ved
NAF s kollektive nektelse og at
bedriftene i mange år ikke har
fulgt overenskomstens bestemmelser_

Aksjonsmøtet 7. mars:
Fortsad aksjon
Pånøter. vedtok forsamlingen i
likhet med tidligere aksjonsmøter a fortsette.

Vi trenger støtte!
i Bergen, Trondheim og andre
byer har rørleggerne hatt reelle
forhandlinger, og rørleggerne i
Oslo spør seg om de har blitt en
prøveklut for NAF. Vår sak er
rettferdig på tross av dommen i
Arbeidsretten. Ett ,F:r tre ukers
konflikt trengs i høy grad moralsk og økonomisk støtte.
A k4., ;orts ko rnite:en

A KSJONEN GJELDER DEN FRIE

FORHANDLINGSRETTEN OG
.(fETTER SEG MOT AT VI ER
UTESTENGT FRA BEDRIFTENE
,

sTr,,m SEND B TIL
Aksionskomitee for :leggerne i 0=ic cio ii?-.nrik ibsensgt.7, Oslo 1
dos/giro: 2365344
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