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Tariffoppgjøret 2018.
Det er mye man kan si om tariffoppgjøret og undertegnede skal ikke påberope seg å være
ekspert på tolknang av det vi har fått eller ikke fått.

Derimot så opplevde vi at på informasjonsmøtet som LO arrangerte i Samfunnssalen var
veldig preget av «å selge et produkt)) men det er vet slikt det skal være. Det kan og
diskuteres om hvem som er mest fornøyd av NHO og LO, men å påstå at vivant «3 - 0 og at

for langt.
Noen hull i AFP er nok tettet men det har ikke kostet arbeidsgiverne mye og det såkalte sliter
tillegget er slik jeg oppfatter det en omfordeling av sluttvederlagsordningen. Om det er en
mer rettferdig måte å bruke det på kan så være, men det er slik i det nye forslaget at hvis du
blir oppsagt før du fyller 59 vil du ikke få sluttvederlag slik det er i dag jfr. FOB kap. 14 bilag 1.
Når vi vet at LO skal ta over hele ordningen og NHO betaler inn frem til år 2023 så vil det
være en billig løsning for NHO.
OTP ligger ved hjørneflagget» er å dra det

Når det gjelder det vi har

fått i de forbundsvise tilpasningsforhandlinger som ble

underskrevet 15. mars vil det ikke være en del av uravstemningen. På vår overenskomst er
det bla. kr 5,90 som kommer på minstelønnen og ny sats blir dermed kr 203,80. Dette utgjør
78,77 % av gjennomsnittet og betyr at vi fremdeles ligger langt fra vårt krav på 85 %.
Vi i styret til Fellesforbundets avdeling 601" TØmrer og Byggfagforening oppfordrer alle

medlemmene ti! å gå in på Fellesforbundets hjemmeside der dere kan finne protokollen fra
forbundets tilpasningsforhandlinger og Riksmeklerens mØtebok. Dere kan gå in på LOs
hjemmesider for mer info.
Styret i TBF har vedtatt og ikke gi annen anbefaling en at dere bruker stemmeretten slik at
uansett utfallså har dere påvirket tariffoppgjøret2OI8.
Lykke

til med yalget.
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