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Streik i KA-området. Parat er ikke i streik 
 

Meklingen mellom KA og Presteforeningen, andre Unio-forbund samt Fagforbundet førte ikke frem, 

og dermed er 21 kirkeansatte ute i streik fra i dag lørdag.  

 

Som det ble redegjort for i tidligere utsendt tariffinformasjon har Parat og en del andre forbund nå 

en pause i forhandlingene med KA. Det betyr at vi ikke er i streik, og Parats medlemmer skal møte 

på jobb som normalt. 

 

Blant dem som blir rammet av streiken er Oslo bispedømme, herunder menighetene i Asker prosti, 

Bærum prosti, Vestre Aker prosti og Søndre Aker prosti. Også Kirkelig fellesråd i Bærum og Asker 

kirkelige fellesråd samt Borg bispedømme, herunder menigheter i Vestre Borgesyssel prosti, blir 

rammet. 

 

Hva kan ikke-streikende gjøre? 

 

En generell regel er at de arbeidstakere som ikke er i streik, skal fortsette sitt ordinære arbeid. Dvs. 

deres arbeidsplikt skal verken innskrenkes eller utvides. Arbeidsplikten vil i store trekk være 

regulert i arbeidsavtalen, supplert med eventuell stillingsinstruks og prinsippet om arbeidsgivers 

styringsrett. Det er ikke alltid like lett å avgjøre helt eksakt hva som ligger til hver enkelt stilling i en 

virksomhet. Arbeidsoppgaver kan høre inn under en stillings arbeidsområde uten å høre til den 

daglige rutinen. Helt klart er at en underordnet ikke kan pålegges å utføre deler av arbeidet til en 

streikende leder, for eksempel avgjøre saker som på grunn av omfang eller vanskelighetsgrad 

pleier å bli avgjort av den overordnede.  

 

I gitte situasjoner kan det oppstå at en situasjon der ikke-streikende ikke kan utføre sin ordinære 

arbeidsoppgave pga. streiken. Under slike forhold kan arbeidstakeren pålegges å utføre annet 

arbeid som ikke er berørt av konflikten. Arbeidet må i tilfelle ligge innenfor rammen av det 

vedkommende er tilsatt som. 

 

Hva kan arbeidsgiver gjøre? 

 

De som er ansatt i ledende stillinger og som betraktes som arbeidsgiverrepresentant, anses 

normalt å kunne utføre arbeid som de streikende utfører uten at dette regnes som streikebryteri. 

Det råder noe ulik oppfatning om dette. Arbeidsgivers syn er at en leder kan utføre en underordnet 

sine oppgaver, men ikke i de tilfeller hvor arbeidet er underordnet er annen leder. Kun det som 

ligger direkte nedover i linjen.  

 

 

  



 

Hva kan tillitsvalgte/ansattes representanter som ikke er i streik gjøre? 

 

Tillitsvalgte skal ikke skal delta i medbestemmelsesmøter med arbeidsgiver så lenge streiken i 

deres organisasjon pågår. 

  

Ansattes representanter som ikke selv er i streik, skal delta i møter i innstillings- og tilsettingsråd, i 

virksomhetens arbeidsmiljøutvalg og skal ivareta sine oppgaver som verneombud. 

 

Permittering som følge av streik 

 

I enkelte tilfeller vil arbeidsgiver velge å permittere Parats medlemmer (selv om Parat ikke er i 

streik eller streiken omfatter annen virksomhet) fordi arbeidet ikke kan utføres som normalt pga. 

streikesituasjonen.  

 

Permitteringer på dette grunnlag må umiddelbart meldes til Parats sekretariat. 

Permitterte medlemmer har ikke krav på arbeidsledighetstrygd da resultatet av streiken kan få 

betydning for deres lønns- og arbeidsvilkår. 

 

Parats hovedstyre kan etter søknad fastsette dekning av hel eller delvis tapt arbeidsinntekt. 

 

 

Kontaktinformasjon 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med sektoransvarlig Bjørn Are Sæther på e-post bas@parat.com eller 

tlf.: +47 959 77 054 

 

 

Vennlig hilsen 

Forhandlingsavdelingen 
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