Tariffinformasjon
Til våre medlemmer omfattet av NHO Overenskomst 536 (avtale for barne- og
ungdomsverntjenesten)
Oslo, 09.01.2021

Streik for ansatte i private omsorgsbedrifter
Parat brøt meklingen på tariffavtale 536 lørdag kl. 03.30. Etter to dager med mekling og noen timer på
overtid så var det for liten reell vilje fra NHO til å komme oss i møte på våre rettferdige krav og da
hadde vi ikke noe annet valg enn starte streik fra arbeidstiden begynnelse i dag.

Hvem er det som er i streik
Parat har forhandlet sammen med vårt søsterforbund Delta (som har medlemmer på avtalen
og samarbeid med Parat). Parallelt med oss så har Fagforbundet og Fellesorganisasjonen
(FO) forhandlet. Våre motparter er arbeidsgiverorganisasjonen NHO, landsforeningene NHO
Handel og Service og Abelia og medlemsbedriftene.
Fagforbundet og FO har betraktelig flere medlemmer enn Parat og Delta. LO-forbudene har
foreløpig tatt ut 80 medlemmer. Parat har tatt ut 1 medlem, hovedtillitsvalgt i Stendi.
Fagforbundet har varslet en opptrapping på 42 medlemmer fra torsdag 14.januar. Parat og
Delta har foreløpig ingen planer om ytterligere opptrapping, men dette vurderes fortløpende.
En opptrapping må varsles med fire dagers varsel, før den kan tre i kraft.
Alle medlemmer som ikke er omfattet av plassfratredelse skal gå på jobb på vanlig måte og
utføre sine plikter overfor arbeidsgiver.
Hva streiker vi for
Parat mener det er plass for private aktører innenfor omsorg og velferdstjenester,
eksempelvis innenfor barnevern. Men over tid så har ulikhetene i lønns- og
arbeidsbetingelser mellom offentlige drevne virksomheter og private aktører i
sammenlignbare virksomheter blitt for store. Vårt mål er at forskjellene må bli mindre og det
betyr at grunnlønn og godtgjørelser for eks. og jobbe medlever må øke. Parat erkjenner at vi
ikke kan få til en utjevning på ett år, men vi er utålmodige etter å komme nærmere målet og
det vi ble tilbud i meklingen var ikke godt nok.
Hvordan vi konkret skal nå våre mål og hvor lenge man skal bruke for å få til mer
sammenlignbare lønns- og arbeidsbetingelser det var og er vi fortsatt åpne for å diskutere.
NHO kom oss delvis i møte på våre krav, men vi kom dessverre ikke langt nok i løpet av

meklingen. Parat tror derfor at det sterkeste virkemiddelet vi har, streik, måte til før vi kan få
til en god nok framtidsløsning.

Hva skjer videre
- Streiken startet i dag. Den vil ta noen dager før streiken er effektiv, da ikke alle
streikende jobber lørdag. Målet med en streik er å ramme arbeidsgiver økonomisk for
at de i andre omgang skal ønske å komme med et bedre tilbud til oss.
- Det vurderes ytterligere uttak, fra alle forbund. Alle utakk må nøye vurderes i forhold til
at de skal ramme arbeidsgiver økonomisk, men samtidig kan man ikke ta ut ansatte
som kan bidra til det vil være fare for liv og helse for klienter, beboere eller andre.
Belastningen med å streike er også med i den totale vurderingen.
- Det er ikke et mål å streike og hvis NHO vil snakke om mulige løsninger så er vi alltid
tilgjengelige.

Praktisk informasjon
-

Det vises til tidligere utsendt tariffinformasjon om praktiske forhold.
Vi ber alle medlemmer som er på facebook om melde seg inn på medlemssiden til Parat
Stendi.
Eventuelle spørsmål kan rettes til spesialrådgiver Kjell Morten Aune, e-post: kma@parat.com,
mobil: 977 85 814 eller til forhandlingssjef Turid Svendsen,
turid.svendsen@parat.com, mobil: 913 08 745.

Vennlig hilsen forhandlingsavdelingen

