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Denne informasjonen er sendt til våre medlemmer på Vekteroverenskomsten 

         

Oslo, 16.09.2020 

Streik! 

 
Etter nesten 7 timers mekling på overtid, måtte Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF/LO) 

dessverre konstatere at arbeidsgiver ikke var villig til å imøtekomme vårt krav om økning av natt- 

og helgetilleggene. Som en konsekvens av arbeidsgivers manglende forhandlingsvilje så vil drøyt 

380 Parat-medlemmer gå ut i streik fra kl. 12.00 i dag.  

 

Hvem skal streike? 

De som er tatt ut i streik har fått beskjed i e-post fra tillitsvalgte om dette. Alle andre skal møte på 

jobb som normalt!  

 

Hvorfor ble det streik? 

Parat sine krav var helt i tråd med den økonomiske rammen fra frontfaget. Arbeidsgiver ønsket 

imidlertid å diktere hvordan pengene skulle fordeles. Det kunne vi ikke akseptere, og derfor ble det 

streik. Vi mener det er viktig at de som tar den ekstra belastningen det er å jobbe natt- og helg, 

også får anerkjennelse for dette over lønnsslippen.  

 

Hva skjer fremover? 

Parat vil i dag og i morgen sende dere invitasjon til nettmøter for å informere dere om situasjonen 

og bakgrunnen for streiken. Vi vil i løpet av morgendagen sende ut informasjon om hvordan vi skal 

organisere streiken. Det er mer utfordrende enn vanlig nå når vi står midt oppe i en pandemi, og 

smittevernreglene må ivaretas. 

   

Streikebidrag 

Medlemmer som er tatt ut i streik vil få streikestøtte av Parat. Ordinært bidrag er fastsatt av 

hovedstyret og tilsvarer p.t. kr 3 835 per uke. Dagsatsen vil avhenge av den enkeltes 

arbeidstidsordning. Deltidsansatte får bidrag i henhold til stillingsbrøk, og medlemmer på skift- og 

rotasjonsordninger ytes stønad i forhold til sin på forhånds oppsatte arbeidsplan. I tillegg til 

streikestøtte ytes forsørgerbidrag med kr 253 per uke per hjemmeboende barn under 18 år.    

   

Streikestøtte er skattefritt. Blir det streik, så vil utbetaling normalt finne sted løpende (normalt en 

gang per måned) dersom vi har fått følgende informasjon:    

• navn   

• stillingsbrøk   

• antall barn under 18 år   

• kontonummer streikestøtten skal utbetales til   

   

Det er de tillitsvalgte som må samle inn denne informasjonen fra dere medlemmene før det sendes 

over til Parat på e-post til tariff@parat.com.  



Mer informasjon 

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

tariff@parat.com. Du kan også kontakte nærmeste regionskontor, se www.parat.com for 

kontaktinformasjon.  

 

Du kan også kontakte din tillitsvalgt i forhandlingsutvalget:  

  

Hege Charlotte Jacobsen  Avarn Aviation Security  934 43 883  

Robin Malm  Avarn Aviation Security  +46738166677  

Christian Svensen  Avarn Security  918 79 882  

Jens Thomas Steinhaug  Avarn Security  936 72 665  

Aleksander Danielsen  Securitas  486 68 389  

Thomas Wettergren  Securitas  413 75 988  

Siv Benden  Nokas Verdihåndtering  990 11 158  

 

   

Vennlig hilsen 

Forhandlingsavdelingen 
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