Tariffinformasjon
Til våre medlemmer omfattet av NHO Funksjonæravtale (tariffavtale nr. 212)

Oslo, 09.02.2021

Ny meklingsdato – mandag 15. februar
Det vises til tidligere informasjon om sentrale forhandlinger og kommende mekling
på funksjonæravtalen.
Det er nå avtalt ny meklingsdato. Meklingen starter mandag 15. februar. Dersom partene
ikke kommer frem til en løsning innen kl. 24.00 mandag 15. februar, vil streik bli
iverksatt fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 16. februar.
Hvem blir omfattet av en eventuell streik?
Det er tidligere sendt felles plassfratredelse fra Negotia, Parat og YTF.
I første uttak så er det ingen medlemmer av Parat som er tatt ut. Det er varslet uttak
for til sammen 201 (plassfratredelsen er trukket for 3 personer) personer, alle er ansatt i
Røde Kors og alle er medlem av Negotia.
Medlemmer som ikke er tatt ut i streik skal møte på jobb som vanlig tirsdag 16. februar
og skal utføre sitt ordinære arbeid iht. sine arbeidsavtaler og arbeidstidsordninger.
Ved streik, så vil en eventuell opptrapping av streiken vil bli vurdert forløpende. All
opptrapping må varsles av Parat med fire dagers varsel. De klubbene som vil bli berørt
av en opptrapping vil bli informert før det sendes varsel om opptrapping.
Permitteringer, lockout og streikestøtte
Se tariffinformasjon sendt ut i januar.
Informasjon under meklingen
Under meklingen er vi underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter alt det man ser,
hører og erfarer under meklingen. Parat kan derfor ikke opplyse noe om hvilken kontakt
det har vært med NHO, hvilke krav som er viktige, hva som gjenstår og hvilken
streikefare det er minutt for minutt.

Det vil bli sendt meldinger på sms om oppstart, pauser og resultat. Vi ber derfor om at
alle tillitsvalgte sjekker at alle sine medlemmer at mobilnummer korrekt registrert via
medlemsportalen på www.parat.com.
Vi vil også legge ut fortløpende informasjon på www.parat24.com og www.parat.com.
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, e-post: kma@parat.com, mobil: +47 977 85 814
Tonje Krakeli Sneen, e-post: tonje.krakeli.sneen@parat.com, mobil +47 415 20 454

Vennlig hilsen forhandlingsavdelingen

