F.F.

FRI

FA

G B E V'E G E L S E

t

5.
13/2-1945.
Sis
e å r g a n g
-~--------~~--~---~-------~----------~-----------~-------------------

Nr.

Ved kongelig resolusjort av 15/9-194.4 er fastsatt I'Provisorisk anordning om midlertidig ordning av lønns- og arbeidsvilkår
i befridde
distrikter '. Ordningen som nå er gjort gjeldende for de befridde deler av linnmark, stadfester igjen de arbeidsvilkår
som gjalt før 9/41940 og innebærer lønnsmessig at en får igjen det såkalte 6-kronerstillegg, d.v.s indekstillegget
som en mistet ~tter okkupasjonen
i
1940. Og .videre ·e~, det gitt et m~dlertidig lønnstillegg
som Hovedorganisasjoneneer
blit"t enige om p'å 30 øre pr. time~ ",.~.
. -- "
Til grunn for de provisoriske'ånordning
ligger et forslag som Arbeidsgiverforeningens
formann Finn Da41 og Landso~ganisasjonens
formann Konrad Nordahlhar
utarbeidet etter oppdrag av Sosialdepartementet. D~t bærende prinsipp i anordnin5en er at de tariffavtaler
som bestod S.april
1940 igjen gjøres gjeldende, og de rettsstridige
krenkelser av tariffavtaler
og lovfestede rettigheter som er gjort under okkupasjonsstyret
oppheves.
.
J.:n forut'setter at arbeidsvilkårene
fra før krigen fastholdes uforandret så lenge den midlertidige ordning varer, Lønnsvilkårene
har man
derimot ikke funnet å kunne fastsette ved en engangs ordning og for.noen bestemt periode. AnordninGen fastsetter detaljerte forskrifter
for
for lønnsrevisjon.
Hovedregelen er at alle krav om forandring
lønqsvilkårene skal fremsettes av eller gjennom hovedorganisasjonene,
Arbeidernes faglige Landsorganisasjon
og Norsk Arbeidsgiverforenifg.
Forhandling om saken skal opptas innen 6 dager. Hovedorganisasjonene
gis
fu~~m~~
~i~ å avgjøre saken med bindende virkning for begge parter.
Oppnås enighet ved p art sforhandling , men forslaget forkastes av hovedorganisasjonene,
skal det sendes ut til uravstemning.
.
Leder forhandlingene
ikke til enighet, skal offentlig mekling opptas
i samsvar med arbeidstvistloven.
Meklingsforslag
som forkastes av hovedorganisasjonene,
kan sendes til uravstemning.
, Hvis partenes forhandlere har gitt meklingsmannen
tilslutning
til å
sette frem forslag, men dette forkastes, kan Riksmeklingsmannen
innen
to dager bringe saken inn for en lønnsnevnd til avgjørelse. Lønnsnevnden skal bestå av 7 medlemmer, oppnevnt av Kongen eller den han bemyndiger. To av medlemmene, oppnevnes etter innstilling av Landsorganisasjonen og to etter innstilling avArbeidsgiverforeni~gen.
Nevnden skal,
heter det i resolusjonen,
enten stadfeste forkastelsen
av meklingsforslaget, eller bestemme at det skal gjelde som Tariffavtale
uansett forkastelsen. Også Sosialdepartementet
kan oversende tvister til den samme
lønnsnevnd, hvis Riksmeklingsmannen
ikke .har .g~tt fram forslag~ eller
forslag framsatt· uten f~rhan'dlernes tilslutning
og. fOJ;s~aget sa_er ..
forkas~.et. Departementet må. treffe sin ..
beslutning innen tre dager.
Det er forbudt å iverksette arbeidsstans eller boikott ianl'.;dning
lønnstvist før forhandling
og mekling m.v. i samsvar med disse bestemmels~r er prøvet og inntil 6 dager etter avsluttet resultatløs
saksbehandling.
.
. Det er også fastsatt regler for opprettelse av nye tariffer, og vi~erc e~ Riksmekl~ngsmannen
~itt 'myndighet ~il, ~or bedrifter hvor det
!lkke gJelder tar1.f1'avtale, a fastsette alm1.nnel1.ge bestemmelser
om regulering av de lønninger som gjelder ved frio'jøringen og kontrollere
o
lønnsendringer.
,
o
D?t som er bestemt i anordningen gjelder også lønns- og arbeidsvilkar 1. stat, fylkeskommuner
og kommuner, offentlige og halvoffentlige
institusjonE;r med en del begrensninger.
De foran nevnte forandringer
og tilføyelser vedrørende lønnsforhandlinger
gjelder ikke lønnsmottakere
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som går illi~ under loven om forhandlingsrett
for statstjenestemenn.
Videre skal vedkommende departement,
fylkeskommune eller kommune over·
ta de gjøremål som ellers
<Jr tillagt
Arbeidsgiv,~;rforeningen.
l~
cget kapitel omhandler fortri~~r0tt
til gjeninntaking
av oppsagte arb0idorc p. g. a. drift'sinnskrenknin6or
under krigen. O)psagte
6 måneder reknet fra
8rocidere ha~ fortrinnsrett
til gjeninn~aking
L'e.fri?l$en eller det øyeblikk bedriften ..kommer igang. Unntatt fra fortl~i(m~~~tten or meq.lemmer' av N.S., hird eller annen organisasjon
som
f:ar' ytet fiqndun bistand oller gjort'seg"qkyldig
i annet straffbart
,
landsfo:D:t'edersk forhold."
' i' '
"I ~s'ine premisser si,er, Sosialdepartementet:
"Det vil være av avgjør0nde betydning for det :gjehreisningsar,beid
som blir nødvendig i
av det
Norge 'når den tY$,ke okkupasjon' opphører',. dg' for utviklingen
norske gam~~,,~,?-et
hele,.. a~ ar?~ids:li v~tsnarest"
kan komme.igang.
En av~de vlktlgS~
oppgave;;r som' nl melCte ~50~ -er' derfor ordning,en av
arbeidsforholdene
slik at, konflikter
og'forstyrrelser
av annen art
kan unngåes. Det er nødvendigå~finno
fram til den best mulige løsning
av-·de probl,.;;mor som moldor seg i: denne forbindelse.
En riktig
løsning
av-disse ;spørsmål må ansee$ ;som en meget viktig del, av h~le gjonruisingsarbeidet.
- Vad samarbeid mel-lom arbeidslivets
organisasjoner
og
v.ed t'.iltak fra statsmaktenes
,side, måfra:".første
stund ,av utviklingen
må
..i,nnen arbeids-li vet søkes ,ført ,inn i rOlige baner. Arbeidsfr8den
trygges'ved
tiltak
som'mest mulig gir plass ,for et harmonisk samspill
mellom samfunn~ts og organ~sasjonenes
interessol'
og initiativ.
Et av
de m0&t virksomme' nii,dl~r til, en rolig utvi~ling
vil det, være om d8t ,fra
b,8±'ri01'sen av landet, eller de18r d8rav, oppnåes en tilfredsstilJ.:0nde
ordnin~ med h(msynt~l. løsningen ~v lønn~- 'og'narbeidsv~lk~rene
og frc:un-'
gangsmatvn ved frmntldlge
regulorlnger
pa om~adet. De atgJerder
og tll)i;';l" bør tas sikte på,. er tak som det ettE.;r departoIDcntets',oppfatnihg
i arbeidsforholucn~,
såvidt mulig - samtidig å bcvarGkon~intiiteten
hva der 9'. april 1940 var nådd fram
slik at de-r -' med utgangspunk;t
til •• kan bygges videre på det som grunnlag."
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EN IN'I\~RNASJONAL
FAGFORENINGSKONFERANSE
tråtte
sammen i London' 6. febru·
ar. RcpresenterGnde 50 millioner· arb8id,:~re:-i L~O land og alle v):}rdensdeler
er det den' største
fao-kongress' som n08nsinne er holdt ,og dat
åpningsdagen at om
tør bii den viktigste • .&1 d~sk' kronikør uttalte
konferansen oppnår bare ,n'een av sine må1i : vi:t, :'den få avgjørvndo bt:tyd- •..
historien.
.
ning. Oppnår den alle, blir den opok~gjør8nde,
Konferansen ble åpnet av ,d8 britiske
'fagforbtinds formann, Walter
Citrin,e. Norge ~r represent~rt
av Sjønia,nnsforoundets
formann t Ingvald
Ha.ugen,og ,Arthur ,Rud.' Det logg,es st',or vekt på 'at ,russerne for første
en' virkelig
kongress s~eh me~:d~Vost-~u:opeiske
faggang deltar
fOL'vcicn oppr~ttct
btitisk-russ~ske
og franskorganisasjonor.
Det er
russiske
samarbvidskomiteer.Viderecr'
dG:1;;gjot't: brudd pa Amsterdaminternasjonah:;n8,.reg~~
om at o at, ,pare e'l'.l",ol~·g~j.sa$jon,kan. opptas fr-a ','
hvert enkelt land ved, at og,sa da! katbls~c fagf,orbund er lnnbudt og
møter. Krigen har utvisket
det gamle IDotsbtnj,.Jig.sf,orhold mellom de konkurrerende fagorganisasjoner
i du katolsk6 lahd,",6~ en håper at fram:tiden må 'bringe et'god~ samarbeid. USA er r~pres~n~e~t
av hovc~organ~sCl.sjononC.I.O. 'og Gn,:m~dr.e' fagsammenslutning.
'Det gamlv Amer~can F<Jd8rati:on øf,Labour er deriomot ikke r~pr\Jsl:ntGrt.
De, nøytrale
land, som
Sverig8, de~;t~ ikk,~i p.e, drøftelser
som g~j>~;Lder
'1c:L'~g,cnog krigstiltak.
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- 3 I BEGYNNSLS~N AV FORdIG.c; UKE inntråtte arbeidsstans
i den svenske
metallin1ustri.
Konflil~cn som gjelder lønnsrevisjon,
omfatter
125.000 mann. Mens den svenske industri, og i særdeleshet Inetallindustrion, hRr hatt høykonjunktur undc;r hblo krigen, har ikke lønningene holdt tritt lliedprisstigningen.
Arbeidsgivorne
er, trass i at man
rogll\.~r
mt:d fortsatt høykonjunktur
i etterkrigsJ..rene, ikke villige til
la Rrbe-idernc få noen andel i gevinsten. Det er neppe klok politikk:

il

o
N0RSK:D HEIM:t.~STYRIiliR
kaprut torsdag 11 slepebåt~r i Fredrikstad
og
bjergingshåten ytUredd:!i Moss, og førte dem forbi tyske vaktbåter og
kystfestning0r
til Strømstad i Sv(:rit;G.Dotte er ett av de dristigste
og mest vellykte kupp som er utført under denne krig. Bh del av slepebåtene lå vod kai i Fredrikstad. Prisemannskap.bevepnet
med maskinpistoler listet seg ombord om formiddagen og overrumplet mc;nnskapen8~
Ve-d hjelp av de kaprede bater bordet de deretter de slepebater som la
utpå. Det foregikk uten at de tyske vakter og marinefartøyer
på havnen
fattet mistanke. :E:ttGrå ha sikrut seg havnvlos ,tvangprisemannskapet
slepebåtene til å gå. ut, en ettor 0n. Den siste stakk ut noen minutter
før havnen blI;)sperrGt ved blendingstid. Båtene hadde dels slep og dels
ikke. Ute i rom sjø ble slepebåt nr. Il kapret, og samtidig løp l'Uredd"
ut'fra ~oss. Da mørket falt på, satte allG kursen mot Strømstad, hyor
samtlige innfant seg i god,bohold utover kveIlen og natten. ~ av slelJebåtene hadde on ekstra d·')likatoppgave. Den skulle taue skyteskiver
for tyskerne, og det ble besørget illedprisemannskapet
ornbord. Da sky teøvelsen var
forbi,
den traf~kk
og s~utte~
de øvrige.
drikstad
havn,
hvor forsvant
det er stor
na, seg
må ti~
sk~pene
ha slep },~
~nnFroog
ut av havnen. Der 'finnes nå ikke en eneste slepebåt på østre side av
Oslofjorden.

o
I'NS HAU AVSKAFFET ARBEIDSL0SH.,!JTEN! Hvor ofto har vi ikke hørt denne
frasen i den tid vårt land har vært besatt? Vi vet hvordan det skjedde.
Den ledige arbeidskraft - og den tvangsrekvir0rte
- er blitt beskjeftiget på tyske krigsforetagender
- flyplasser, festningsanlegg,
strategisk viktige vei~ og jernbaneanlegg
osv. Nå lakker det mot slutten på
denne herligheten. Tysk0rno avvikler sine anlegg. Og samtidig kommer
et nytt slag: Ty!sksrne klarer ikke å skaffe kull til jernbanene, derl'Ol'"' må industriens lagre tas - og dermed stopper den •.Nyeskarer blir
arbuidsløse.
Plutselig står tyskernes løp8rgutter h8r i landet overfor et nytt
'problem•.Og dmme
gangen l:r.d0t ikke fullt så lett. D8t var ikke så
å ødel8€~gc det norske næringsliv for
vansk€lig dengang da det gjal
å skaffe slaver til de tyske an18gr;. Na gjelder det konstruktivt
arbeid.
.
Den I.befullmektiget" "~strup kunne ikke lenger legge skjul på den
nye situasj on og avga on bombastisk erklæring i avisene.' 'Mon løgnen
ligger så. tyh.--t
i halsc)Ilpå' ham os hnns like at man ikke kan vent'"'å
få sannheten fram. på S{irnmo·måte som :quislingcne: har fortiet' at de
."avskaffet" arbeidsløsheten· vud hjelp av tyskerne, ;'glemmerilde nå å
f-ortelle at :trbeidsløshoten skyldes at anleggene stopper, og ulykken
blir så mogE:t større fordi "riksbcfullmektigonl' og hans direktorat har
forstyrret harmonien i vårt næringsliv
o~ dermud ødelagt industriens
mulighet()r til å absorbere d,vn ledige arb(:idskraft. Istvdet får vi de
v3111ig'efraser om sabota.sje, bla,kado 0.1.
er kommet opp
1\rDet er G11 ytterst ubv'hagclig situasjon p.::.rtiot
b(jidsløsh\~ten har vært iCt fenomen som i deres propaganda bare eksisterto i de "plutokratiskeil samfunn. I d8n sisto tid er den for øvrig blitt
lY
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S'JlIlm(:;ll
ille-dden forhå''''Lte befri~lsc
:..:..v~le.okh"Uj)8l'tv Lmd.
sL innfilli10r den ~:-;\:;g
plutf?dlig i quislillcpr:_rCl.dis~t!

Og

~:811 quislingGn,_. firul(:;;r've1 "n utvt;i~ t_.eks. d2n å vær~-;fi(;nden
~_:'0hj,-,lp,:;ligm,;;d å sonde de s..ro8ids10S~: til Tyskland. ~.,.:t vilL:: være
~ri 0kte n~z~stis~
l~sn~ng.
'.
n..
.
I
Dct ,;r p'TburlJ.gvlS 1118 at Vl sk::>..l·fa arbc)ldsløsh(~t0ns ulykka opp'"
,på Clllcde- vanskelighet or vi [llleredo he..r il kjempe m8d. Nazistene. h:ld.(le håpet ·It ,'J.1'l.:Jeidsløs::'1ote:n
først skul10 iruu:'innc seg uttor befrielti..:-n,
slik at skylden skulle f-:llc ps. det dClJlOkratisk2 system. Dot som nå '.:
~kjBr el~ \;Yl lærepenge både for nuzist,~n8 og for dom som har lånt dom

øEe.

o
FOLK8SJ:'REIK kan særlig bli aJ:~tu611 i to tilfeller:
l) som prot.ost::..tksjon mot dn t'crrorhandlih.::; fra ok.kupasjonsmnktol1s
ollcrN.S.
's side: for å hindro··gjentak01sc.
.
..
2) for å st,'l..IlSc.en innledet
e.ksj on frO. makthav,)rnes. sick.
~
.:t l t svttcs
Hvis:' f. eks. makthaverne går til militærmobilisering
inn for 8. hindre dette. Vi k,lll ikke overle.to til den. rolclti vt fåtallige aldersgruppe
som rarnrnc-s,, å ta' støyten al(;ne - h(;lv foll:0t ma stå
solidarisk..
. .
Folk2streikc-Yl vil omfj,tte alle h<.1ndcmsog åndons :.:.i·beidcro •. Alle
butikker
stenges,. alle kontol" ..l:" lukkes. ~~lt arbvid skal hvile unntatt
elet som Fk,im,frontlGdclsen
kl:lrt sL;T' sk::l væru ignng.
Folkestr.; ik.ma-nødvendigvis
bli <...nkortv<:irig ab:;jån. Hvis det ikke
..strJ..ks siE?s hvor ~lenge str.',:iken sJ.cD-lvc.:.rc; blir aen avblåst på. S[Wl.Jlle
illåte som den proklameres.
All.;:;;må forberedt:: 'S0G: Ordr:eno idd følg0?
som Sldcn
uten nølon. Streikebryternu
vil bli stE:illpl(.;t Bom Zorreder(,
ikke vil kunne se sine lJ...'1dsillOlll1
i oynen-.;. 8VClk8sjeler må bli ogjort
forståelir.;
'lt risikoen
",r størro ved å bryte str0iken 8nn ved a slutte
seg til don.
'11<1
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INNOV}.;R, SOO'N har det vært 'stor
:}kti vi t~t ·!3..V
Go'stapo idot .siste.
lIøyMgl:r ,er f~kt~_sk avspe;rl~\.'t. Rut(;bAtenc far b3.re h;Lve V,'lror i lmd.
hlanns~{;apen.t:;
får ikke gå i lcind, og st0dets folk får ikke. nærme seg
k,eden. ~assiaen, str.:;kkl-I' scg innover h e1:(;'fjordeh,
og. d,;t vrimler av
G(;~tap-\?,Qg.s.tatspoli ti. I.ril og med lørdag V3.r 50 mann br3.kt til 3erg0V:
o

IvlBDSO~\G' QC1 HARME har' det rforske foik mottrltt ~eldingen ODl, do siste
som'
dødsdOIIDne:ri Os10,·34:mann p'a to dager •. fJlClng-.;-er(:;'0' frih0tsh01tcr
,1l:r',s-tupt,f'oraneks8kusjonsp.:.::lctongcJl1-i
•. f)c :h:'..r gitt sitt liv for .:J.t
:\Torg0 . sk;~l leve.
Det skc.l aldri bli ~lv.Olt!·
o

VÆRFORS1Kr,cIG·: vi innskj0rp~l:' o;;tt ·nv .Hvimo:f"ront~ns 20 kænpbud: 'lDu
sk:)lto. ,q..enrJ,siko som 81' n,ødvendL; for å løse din .oppg'J..ve. !,i~cn bruk
all din omtanke f.orli gjfjr01~isiko~ri lJ?inst, mulig~" Vær ikke nys6j~rrig
idng i f0l),g,s01 på
0;1181';l·øsmu.nnet • .M311gG tus'-.;n ~~odenorc1.m'.Jnnsitter
..grUnn
....

ay U1l:Ødig .sn3.kk.
,-

\

li..

"

..

.

O·..

.. }'{tI FAGB,~VBGJijLSE. kOlllill0rigji.:'n

, dlnc [:rbGidsk.J..m.crater får
\;

hv0r u~;_\;.SiOrg-for [~-t.flGst, illu~ig, .lV
L.;se ddn!
o
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