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Oslo, 2.11.2020 

Fare for streik i energiselskapene 

Ved midnatt i morgen 3. november 2020, går meklingsfristen ut i oppgjøret mellom LO/EL og IT-

forbundet og NHO/Energi Norge for arbeidstakere omfattet av Energioverenskomsten. Blir 

partene ikke enige er det fare for streik blant EL og IT- medlemmer fra kl. 07.00 onsdag 4. 

november. 

Streikeuttaket omfatter 1105 av EL og IT-forbundets medlemmer. Oversikt over uttaket ser du 

her: https://elogit.no/aktuelt/streikefare-haper-pa-reelle-forhandlinger 

Parats medlemmer er IKKE omfattet av denne eventuelle konflikten, men den vil likevel kunne 

få betydning for våre medlemmer. Vi gjør dere derfor oppmerksomme på følgende: 

De av våre medlemmer som arbeider i bedrifter hvor ansatte organisert i EL og IT-forbundet 

streiker, skal møte på jobb som vanlig. Vi understreker at dere ikke skal gjøre annen jobb enn 

dere normalt gjør og dere skal ikke arbeide overtid. Parat ønsker ikke at våre medlemmer skal 

bidra til å redusere virkningen av en slik lovlig streik. 

Hvis dere blir pålagt å gjøre annet arbeid, ta kontakt med Parat umiddelbart. Dersom dere blir 

stoppet av streikevakter, ikke forsøk å presse dere forbi, ring bedriften og gi beskjed om 

situasjonen. 

Ifølge Hovedavtalen kan arbeidstakere permitteres dersom de som følge av streiken ikke kan 

sysselsettes på tilfredsstillende måte. Hovedavtalen pålegger bedriften plikt til å drøfte 

permittering med de tillitsvalgte før varsel gis. Ansiennitetsprinsippet kan fravikes når det 

foreligger saklig grunn. Det skal settes opp protokoll fra slike møter, og hovedavtalens regler om 

varslingsfrister løper først fra slikt møte er holdt. 

Informasjon om arbeidstakers rettigheter ved permitteringer kan du blant annet finne på Parats 

websider www.parat.com og her https://www.nav.no/arbeid/no/permittert/ 

Følg med på www.parat24.com og ta kontakt med Forhandlingsavdelingen på telefon 482 10 

100 eller tariff@parat.com hvis det er noe du lurer på. 

Parat vil ta kontakt med NHO/Energi Norge for å bli enige om årets oppgjør straks resultatet av 

meklingen med EL og IT er klart. 

Vennlig hilsen Forhandlingsavdelingen 
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