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Opptrappingen av streiken – tariffavtale 536
Lørdag 9. januar så Parat seg dessverre nødt til å iverksette streik, da vi ikke ble enige med
NHO/NHO Service og Handel/Abelia etter forhandlinger og mekling.
Parat startet med et medlem i streik. Mandag 18. januar varslet vi Riksmekler og NHO om at vi
trapper opp streiken med ytterligere to medlemmer fra arbeidstidens begynnelse lørdag 23. januar.
De to medlemmene er varslet om opptrappingen. Medlemmene jobber i hhv. Bergen og i Arendal,
begge med Stendi som arbeidsgiver.
Nærmere om omfanget av streiken
Det kan ikke tas ut flere medlemmer enn det vi anser som forsvarlig. Vi ønsker samtidig å påvirke
arbeidsgiver ved å varsle uttak der vi har muligheten for det. Våre uttak vil gjøre det vanskeligere
for arbeidsgiver og vi tror det vil påvirke arbeidsgiver sin vilje til å avslutte streiken.
Parat må ta hensyn til at våre medlemmer som er omfattet av streiken jobber i barnevernsvirksomheter. Et for stort uttak (som kan medføre at et hjem for ungdom blir stengt etter en viss tid
pga. for få ansatte på jobb) vil kunne resultere i at fylkeslege sender bekymringsmelding til statens
helsetilsyn. Hvis helsetilsynet mener situasjon er alvorlig for den enkelte sin helse, så vil
Regjeringen kunne gripe inn i streiken ved å be Stortinget om å stanse streiken.
Parat sine uttak må også sees sammen med de uttak som Fagforbundet og FO har igangsatt. Det
er den totale effekten av uttak og hvordan det virker inn på virksomhetene som vil avgjøre om vi
lykkes med å få gjennomslag for våre krav.
Vil det komme ytterligere opptrapping?
Sammen med vårt søsterforbund Delta, som låner tariffavtalen av Parat, så vurderes det
kontinuerlig opptrapping av streiken. De som vil bli omfattet av eventuelle nye uttak vil bli kontaktet
av Parat, men det endelige uttaket er det forhandlingsutvalget som bestemmer. Alle medlemmer
kan potensielt bli omfattet av et nytt uttak.
Hva er målet til Parat?
Vi jobber for at lønn, godtgjørelser for arbeid (medlever tillegg, tillegg for å jobbe røde dager og
tilsvarende) skal øke. Det bør ikke være så store forskjeller mellom vilkårene til ansatte som jobber
i en statlig eller kommunal virksomhet og en som jobber i en privat virksomhet innen det samme
arbeidsområdet.

Parat tror ikke vilkårene kommer til å bli identiske, men forskjellene bør bli mindre enn i dag. Etter
forhandlinger, mekling, og så langt 10 dager med streik, så mener vi NHO og bedriftene ikke har
kommet med et godt nok tilbud. NHO kom i forrige uke med en forsiktig økning av sitt tilbud, men
det totale tilbudet svarer ikke i tilstrekkelig grad på våre krav. Derfor fortsetter streiken.
Hvordan skal vi som ikke streiker forholde oss under streiken?
Medlemmer som ikke er varslet direkte om at de skal streike, skal møte på jobb som vanlig . Alle
skal utføre sin jobb iht. sine arbeidsavtaler og sin turnusplan. Ingen ansatte må bidra til å svekke
effekten av streiken ved å påta seg arbeid som streikende skulle ha utført.
Behov for mer informasjon eller har dere meninger om streiken
- Eventuelle spørsmål 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.
-

Har dere kommentarer eller forslag knyttet til streiken så kan dere sende det til
tariff@parat.com

-

Vi anbefaler alle medlemmer som er på Facebook om melde seg inn Parat-klubben Stendi
sin lukkede side. Send forespørsel til hovedtillitsvalgt Bård Henning Midtbøen for å bli med i
gruppen på Facebook.
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