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Meklingsinnspurt og fare for streik i KS
Det vises til tidligere informasjon om brudd i forhandlingene.
Meklingsinnspurten starter lørdag 21. mai. Dersom partene ikke kommer frem til en løsning
innen kl. 24:00 mandag 23. mai, vil streik bli iverksatt fra arbeidstidens begynnelse tirsdag
24. mai.
Hvem blir omfattet av en eventuell streik?
Parat har sendt varsel om plassfratredelse (streikens omfang) til arbeidsgiver og Riksmekler.
En eventuell streik vil i første fase/uttak omfatte 60 av Parats 2000 medlemmer på avtalen. Uttaket
er et resultat av en helhetsvurdering, der vi har lagt vekt på å ramme arbeidsgiverne og minske
konsekvensene for folk flest.
Parat har i første uttak tatt ut enkelte medlemmer i Bergen kommune og Trøndelag
fylkeskommune. De som er tatt ut i streik er allerede varslet av sin tillitsvalgt. De som ikke har fått
beskjed fra sin tillitsvalgt om at de er tatt ut i streik er ikke tatt ut i første uttak.
Medlemmer som ikke er tatt ut i streik skal møte på jobb som vanlig 24. mai og utføre sitt ordinære
arbeid i ordinært tempo.
Lærlinger er ikke omfattet av en eventuell streik.
Opptrapping av streiken vil bli vurdert forløpende, og varslingsfristen er fire dager.
Streikebidrag
Medlemmer som er tatt ut i streik vil få streikestøtte av Parat. Dette tilsvarer nettolønn.
Streikestøtte er skattefritt. Blir det streik, vil utbetaling normalt finne sted en gang per måned.

Streikestøtte ved lockout eller som følge av permittering pga. streik
Ansatte som er medlem, kan få streikestøtte dersom arbeidsgiver går til lockout eller permitterer
sine ansatte som følge av en eventuell streik. Uorganiserte får ikke streikestøtte og har heller ikke
rett til dagpenger fra NAV dersom det blir streik og de blir permittert som en konsekvens av dette.

Hvor finner jeg mer informasjon?
Vi vil legge ut fortløpende informasjon på www.parat24.com og http://www.parat.com/.
Har du spørsmål kan du ta kontakt med forhandlings- og arbeidslivsavdelingen på telefon
+47 482 10 100 eller e-post tariff@parat.com.

Vennlig hilsen
Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen

