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UNIO ER I STREIK - PRAKTISKE OPPLYSNINGER.
Som kjent er Unio i streik i flere kommuner og opptrapping er varslet. I den forbindelse er
det mange spørsmål som melder seg i forhold til hvordan Fagforbundet skal opptre. Dette
rundskrivet gjelder de kommuner/virksomheter som er medlemmer av KS. For Oslo blir det
sendt ut egen informasjon.
Hvordan arbeidstakere som ikke er i streik skal forholde seg.
Alle Fagforbundets medlemmer skal gå på jobb som vanlig, men de skal ikke overta
streikerammet arbeid. Dersom kommunen organiserer en form for "barnetilsyn" i
barnehagene, så er våre medlemmer pliktig til å utføre pålagte arbeidsoppgaver i den
forbindelse.
Permittering:
I Hovedavtalen mellom KS og LO/Fagforbundet heter det i Del B, § 9 - Permittering blant
annet følgende:
§ 9-1 Permittering
Permittering kan foretas i følge tilfeller:
a) Når konflikt som omfatter en del av kommunens/fylkeskommunens arbeidstakere
medfører at andre arbeidstakere ikke kan sysselsettes på rasjonell måte.
I dette ligger at kommunen skal gjøre alt de kan for å sysselsette arbeidstakerne på annen
måte. Arbeidstakerne må finne seg i å få andre arbeidsoppgaver og bli omplassert til andre
arbeidsplasser i kommunen, f.eks. innenfor pleie- og omsorg.
Fagforbundet godtar i utgangspunktet ikke permittering. Det skal mye til at det i en kommune
ikke finnes arbeidsoppgaver som arbeidtakere som ikke er omfattet av konflikten kan utføre.
F.eks. har kommunen ikke anledning til å ta inn eksterne vikarer i stedt for å sysselsette
arbeidstakerne som ikke er berørt av streiken.
Dersom kommunen mener at det er nødvendig med permittering, har Hovedavtalen Del B § 9
bestemmelser om hvordan dette skal varsles m.v.
I de tilfeller medlemmer blir permittert som følge av streiken og ikke får utbetalt dagpenger,
kan det etter søknad til forbundet vurderes økonomisk støtte i hvert enkelt tilfelle.
Kontakt med arbeidsgiver.
Når det gjelder arbeid i partssammensatte utvalg, møter, drøftinger/forhandlinger m.v. som
Unio skulle vært tilstede i, må Fagforbundets fagforeninger henstille overfor kommunen at
dette utsettes inntil streiken er over. Helt nødvendig møter e.l. som ikke kan vente til streiken
er over, avholdes som planlagt.
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Dersom det er spørsmål i forhold til det noe av det ovennevnte, ta kontakt med
Kompetansesenteret.

Med hilsen
Fagforbundet

Jan Helge Gulbrandsen
Arbeidsutvalget

Kontaktpersoner: Unni Rasmussen

Vedlegg:

Ann-Mari Wold
enhetssleder

