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Denne eposten er sendt til deg som tillitsvalgt for medlemmer omfattet av 

funksjonæravtalen med Virke. Vennligst send informasjonen videre til dine medlemmer  

 

Oslo, 01.09.2020 

 

 

Brudd i forhandlingene - mekling og fare for streik 

     

Parat og Virke kom ikke til enighet i årets forhandlinger på funksjonæravtalen. Parat valgte derfor 

å bryte forhandlingene natt til fredag 28. august.  

 

Hva er vi uenige med Virke om:  

 

• Parat ønsker at alle våre medlemmer skal ha en reallønnsutvikling.  

• Parat ønsker at arbeidsgiver ikke skal forskjellsbehandle ansatte når det gjelder 

forskuttering av sykepenger. 

• Parat ønsker at våre medlemmer skal ha gode tilbud om etter- og videreutdanning. Her må 

både arbeidsgiverne sentralt, lokalt og det offentlige stille opp i sterkere grad enn i dag for 

at det skal bli mer og bedre opplæring, anledning til å ta fagbrev og til å delta i annet aktuelt 

etter- og videreutdanningstilbud.  

• Parat ønsker at tariffavtalene skal være et verktøy for å få til "det grønne skiftet" i Norge. Vi 

må bidra, lokalt og nasjonalt, til mere bæredyktige arbeidsplasser. Rammene for å få dette 

til må inn i tariffavtalen. 

 

Hva skjer nå? 

 

Parat har sendt varsel om plassoppsigelse for alle våre medlemmer som omfattes av 

funksjonæravtalen. Dette er et varsel om at det kan bli streik dersom meklingen ikke fører frem.  

  

Meklingen starter torsdag 10. september, og meklingsfristen er satt til kl. 24.00 fredag 11. 

september. Blir vi ikke enige i meklingen, vil streik bli iverksatt fra arbeidstidens begynnelse 

lørdag 12. september.  

 

Også LO-forbundet Handel og Kontor har brutt forhandlingene og skal mekle parallelt med oss.  

 

Varsel om det endelige omfanget av eventuell streik (hvilke bedrifter som tas ut i streik; såkalt 

plassfratredelse) sendes mandag 7. september. Hvem som skal stå på listen bestemmes av 

forhandlingsutvalget (fire tillitsvalgte og forhandlingsleder).  

 

Samme dag vil vi sende ut informasjon om plassfratredelsen og praktiske forhold ved en 

eventuell streik. ved en eventuell streik.  

 

 



 

Parat har alltid som mål å bli enige med arbeidsgiver, enten gjennom forhandlinger eller når det 

er nødvendig gjennom mekling. Det er også målet denne gangen. Men vi har gått til mekling fordi 

vi mener det er viktig for dere å få gjennomslag for kravene. De fleste meklinger ender med 

enighet, men vi ber alle tillitsvalgte og medlemmer om å forberede seg på at det kan bli streik. 

 

Praktisk informasjon 

Vi kommer tilbake med mer praktisk informasjon til bruk i forberedelsene til mulig streik og hva 

som gjelder i en streike-situasjon. Alle grupper/klubber vil motta streikevester før meklingsstart.  

 

All tariffinformasjon og annet om tariffavtalen finner dere på www.parat.com. 

Oppdaterte daglige nyheter om forhandlinger og annet finner dere på www.parat24.com. 

 

Kontaktpersoner 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Parats forhandlingsavdeling på tlf.: +47 482 10 100 eller e-post 

tariff@parat.com.  

 

Alternativt kan en av følgende personer i Parat kontaktes: 

- Kjell Morten Aune, Epost: kma@parat.com, mobil: +47 977 85 814 

- Renate Messel Hegre, Epost: renate.messel.hegre@parat.com, mobil +47 926 07 351 

- Pia Willanger, Epost: pia.willanger@parat.com, mobil: +47 938 07 025 
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