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Denne informasjonen er sendt til deg som er tillitsvalgt på Farmasiavtalen med Virke. 

Vennligst send informasjonen videre til dine medlemmer. 

 

Oslo, 19. oktober 2020 

 

 

 

Brudd i forhandlingene - mekling og fare for streik 

     

Parat/Farmasiforbundet og Virke kom ikke til enighet i årets forhandlinger på farmasiavtalen. 

Parat/Farmasiforbundet valgte derfor å bryte forhandlingene onsdag 14. oktober. 

 

Hvorfor ble det brudd? 

- Arbeidsgiver sier nei til normalarbeidsdagen 

- Arbeidsgiver ønsker å opprettholde den ulovlige ordningen med avspasering av ulempetillegg 

- Arbeidsgiver vil ikke gi dere betalt spisepause 

- Arbeidsgiver vil ikke likebehandle dere og farmasøytene når det gjelder forskuttering av 

sykepenger  

 

Endring i arbeidstidsordningen 

Det generelle lønnsnivået for apotekteknikere burde være høyere enn det er i dag. Dette er en 

problemstilling som har vært og også var tema ved årets tarifforhandlinger. 

 

Dette har også vært bakgrunnen for det utvalgsarbeidet som partene har hatt gående i 6 år; 2 år 

lenger en farmasøytene. 

 

En endring av den ukentlige arbeidstiden til 37,5 timer per uke inklusiv betalt spisepause, og 

utbetaling av kompensasjon for ulempetid i stedet for avspasering, vil bidra til en økning av 

lønnsnivået for apotekteknikere. En endring som flertallet av medlemmene i to medlems-

undersøkelser har sagt ja til. Å jobbe i stedet for å avspasere, gir høyere lønn, som igjen bidrar til 

både mere feriepenger og høyere pensjon. 

 

Tilsvarende endringer ble gjennomført for farmasøytene i 2018. Det innebærer at de har en ukentlig 

arbeidstid på 37,5 timer pr uke, inkluderte betalt spisepause, og utbetaling av ulempetillegget. 

Arbeidsgiver er ikke villige til å endre tilsvarende for apotekteknikerne, fordi de ønsker å beholde den 

fleksibiliteten den kollektive ordningen med avspasering av ulempe gir med henhold til 

bemanningsplanlegging.  

  

Virke og arbeidsgiverne er også redd for er at en omlegging skal medføre overtallighet. Vi mener 

løsningen vil være å tilby de som ønsker det delstidstillinger og legge til rette for naturlig avgang. 

  



Forskuttering av sykepenger 

Vi mener arbeidsgiver må likebehandle ansatte i samme virksomhet, slik at også dere får full lønn 

under sykdom opp til 12 måneder slik ordningen er for farmasøytene. Da vil også dere få feriepenger 

av all sykelønn, og ikke bare for inntil 3 måneder slik ordningen er for dere som ikke har lokale avtaler 

om full lønn i dag. Ved sykdom utover 3 måneder vil dere da ha krav på feriepenger av alt slik at 

sykelønnen inngår i pensjonsgrunnlaget. Dersom NAV forskutterer sykepenger får dere bare 

feriepenger av inntil 48 sykedager. Er det arbeidsgiver som forskutterer vil dere ha krav på 

feriepenger for hele forskutteringsperioden. 

 

Hva skjer nå? 

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

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

Meklingen er berammet til 10. og 11. november. Blir vi ikke enige i meklingen, vil streik bli iverksatt fra 

arbeidstidens begynnelse torsdag 12. november. 

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

plassfratredelse) sendes fredag 6.november. Hvem som skal stå på listen bestemmes av 

forhandlingsutvalget (hovedtillitsvalgte i Apotek 1 og Boots, og forhandlingsleder fra Parat).  

Samme dag vil vi sende ut informasjon om plassfratredelsen og praktiske forhold 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 apotek som blir omfattet 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: 

Thomas Lilloe, Epost: thomas.lilloe@parat.com, mobil: +47 917 63 509  

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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