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Streiken er avsluttet – regjeringen grep inn med tvungen 
lønnsnemnd  
 

Parat har vært i streik på tariffavtalen siden lørdag 9. januar. Fra arbeidstiden begynnelse i dag er alle 

streikende tilbake på jobb. Streiken ble avsluttet da arbeidsministeren grep inn og bestemte at 

streiken skulle avsluttes med tvungen lønnsnemd.  

 

Hva er tvungen lønnsnemnd? 

Parat ble sammen med NHO og Fagforbundet kalt inn til et digitalt møte i går kveld med statsråd 

Torbjørn Røe Isaksen. Arbeidsministeren begrunnet regjeringens beslutning om lønnsnemnd med at 

statens helsetilsyn vurderte at uttaket på i alt 4 ansatte ved Ecura ved Ekne kunne få alvorlige 

konsekvenser for liv og helse for den aktuelle pasientgruppen ved det aktuelle tiltaket.  

 

Tre av fire streikende ved Ecura er medlemmer av Delta. De gikk ut i streik fra 24. januar. Delta sin 

vurdering av streikeuttaket har derved ikke vært god nok og det var avgjørende for at 

arbeidsministeren grep inn med tvungen lønnsnemnd.  

 

Tvungen lønnsnemnd brukes som et virkemiddel for myndighetene til å hindre at en streik eller 

lockout vil føre til fare for liv, helse eller sikkerhet; eller truer helt vitale samfunnsinteresser.  

Lønnsnemnd må vedtas av Stortinget som egen lov, og betyr at myndighetene griper inn og beslutter 

at en tvist skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt i Rikslønnsnemnda. 

 

Hensynet til beboere og pasienter må alltid gå foran. Parat tok derfor kontakt med alle streikende i går 

kveld og ba dem om å møte på jobb i dag.  

 

Hva skjer nå med våre krav? 

Etter at loven om tvungen lønnsnemd er vedtatt av Stortinget vil en nemnd med 7 medlemmer – hvor i 

alt 4 er fra partene - starte sin behandling av saken. Det kan ikke forventes at formell behandling og 

kjennelse (resultat) vil være klart før tidligst i juni måned.  

 

Ut fra tidligere praksis bør vi dessverre ikke ha for høye forventninger om at våre krav skal få fullt 

gjennomslag i nemda. Parat vil, sammen med Fagforbundet, bruke de nødvendige ressurser for å 

påvirke utfallet av nemndas behandling. 

 

Fra hvilket tidspunkt sentrale tillegg bli utbetalt er foreløpig ikke avklart, det vil bli avgjort i samråd 

med NHO. Det er fortsatt heller ikke avklart når virksomhetene kan starte de lokale forhandlingene for 

2020. Vi kommer tilbake med mer informasjon når disse spørsmålene er avklart. 



 

Takk til de streikende!  

Dette har vært en streik for svært rettferdige krav. Dessverre så lykkes vi ikke med få NHO og 

arbeidsgiverne til å komme oss tilstrekkelig i møte denne gangen. Det betyr ikke at kampen er over 

med denne streiken. Vi har ikke tenkt å gi oss med arbeidet for likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for 

våre medlemmer.  

 

Parat vil rette en stor takk til vår hovedtillitsvalgt Bård Henning Midtbøen, som har vært streikende 

siden lørdag 9. januar. Takk også til Svein Hogne Eikeland og Brit Aabelvik Johnsen som stilte opp 

for felleskapet og deltok som streikende. Takk også til de medlemmene som har visst støtte og 

engasjement underveis. Parat sitt streikeuttak har vært forsvarlig, tatt hensyn til liv og helse, og det 

har hatt betydning. Det viser at deres arbeidsinnsats betyr noe, og da skal dere også ha lønn og 

godtgjørelse som står i stil med kompetanse og det arbeidet dere gjør. Arbeidet for å nå det målet er 

altså ikke over selv om streiken er over. 

 

 

Behov for mer informasjon eller har dere meninger om streiken  

Eventuelle spørsmål og kommentarer kan rettes til: 

 

Spesialrådgiver Kjell Morten Aune, e-post: kma@parat.com, mobil: 977 85 814 eller til 

forhandlingssjef Turid Svendsen, turid.svendsen@parat.com, mobil: 913 08 745 

  

 

Vennlig hilsen 

Forhandlingsavdelingen 
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