
        Vedlegg til R. nr. /2018 
        Oslo, 23. mars 2018 
 
 
OPPGJØRET MELLOM LO OG NHO GÅR TIL MEKLING 

Det blir sannsynligvis brudd i forhandlingene i det samordnede LO-NHO oppgjøret den 22. 

mars 2018. Partene vil da be Riksmekler om videre bistand i forhandlingene. Frist for 

avslutning av meklingen er satt til lørdag 7. april kl. 24.00. Eventuell streik vil bli iverksatt 

fra arbeidstidens begynnelse den 8. april.  

FLT sine overenskomster for Tekniske funksjonærer, Arbeidsledere Hotell og restaurant og 

Arbeidsledere Byggfag er omfattet av meklingen. 

 

Hvor mange av FLTs medlemmer som vil bli omfattet av en plassfratredelse og eventuell 

streik er ikke avklart. Dette kommer vi tilbake til.  

Avdelinger med medlemmer som blir berørt vil får en oversikt over bedrifter og berørte 

medlemmer så fort listene er klare.  

Forbundet vil også informere det enkelte medlem som blir berørt. 

 

EVENTUELL KONFLIKT 
 

Arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten har rett og plikt til å utføre sitt vanlige 

arbeid. De kan ikke pålegges å utføre arbeid som ellers skulle vært utført av de streikende 

arbeidstakere. Bedriftens innehaver og øverste ledelse kan ellers ved eget arbeid søke å 

avverge virkningen av konflikten. 

 

HVEM EN EVENTUELL KONFLIKT IKKE OMFATTER: 
 
Forbundet har medlemmer som ikke er underlagt overenskomst, eller hvor det er enighet om 

at avtalen praktiseres uten at formell avtale er opprettet. 

 

Det kan også være tilfeller der avtaleforholdet ikke er kommet i orden på grunn av 

nyinnmeldte medlemmer, innsigelser etc. 

 

Medlemmer underlagt den landsomfattende overenskomsten for Arbeidslederavtalen med 

utløpstid 30. november 2018 er ikke omfattet av dette oppgjøret. Disse kan allikevel bli 

indirekte berørt ved permitteringer. 

 

 
PERMITTERINGER: 
 
Når permittering foreligger har en plikt til å melde seg hos NAV og søke dagpenger. 

 

Dersom man får avslag på søknaden om dagpenger må man anke. NAV vil være behjelpelig.  

 



 

 

A. Arbeidsstans i egen bedrift: 

 

Arbeidstakere som ikke er omfatter av konflikt i egen bedrift kan permitteres etter 

Hovedavtalens § 7-1, forutsatt at de ikke lenger kan sysselsettes på rasjonell måte. Det skal i 

så fall gis minimum14 dagers varsel. I henhold til § 7-5, gjelder imidlertid den særregel at 

endelig underretning om fratredelsestidspunktet til den som måtte bli berørt av 

permitteringen, ikke behøver å være 14 dager, men så lang tid forut for iverksettelsen som 

mulig. 

 

Bedriften plikter å varsle den enkelte arbeidstaker hvis ikke de tillitsvalgte og bedriftsledelsen 

er enige om annen hensiktsmessig ordning, f.eks. varsel ved oppslag. 

 

B. Arbeidsstans i annen bedrift: 

 

Konflikt i annen bedrift kan føre til slike vanskeligheter at det kan gi saklig grunn for 

permittering etter Hovedavtalens § 7-1 nr. 1. I slike tilfeller gjelder ikke reglene om 14 dagers 

varsel absolutt. Bedriften er imidlertid forpliktet til å gi det varsel som er mulig. Jfr. § 7-3, 

avsnitt 4.  

 

C. 

 

Spørsmål om permittering skal drøftes med de tillitsvalgte i alle tilfeller. Fra konferansen skal 

det settes opp protokoll og varselfristen begynner først å løpe fra den dagen konferansen er 

avholdt. 

 

Arbeidsgivers lønnsplikt gjelder ikke ved permittering som er følge av arbeidskamp. 

 

Arbeid under konflikt - dispensasjon fra streiken: 

 

På den enkelte bedrift - eventuelt innenfor enkelte overenskomstområder - kan det sluttes 

avtaler som regulerer forhold som er knyttet til driftens avslutning og gjenopptakelse på 

tekniske og vernemessig forsvarlig måte. Det samme gjelder arbeid som er nødvendig for å 

avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade. 

 

Det er ingen rettslig plikt til å inngå slike avtaler, men det er forutsatt i Hovedavtalen at slike 

avtaler inngås gjennom forhandlinger dersom det er behov for det. 

 

Stedlige avtaler må godkjennes av Hovedorganisasjonene.  

 
STØNAD UNDER STREIK: 

 

A) Medlemmer i streik/lockout: 

 

    

    1.  Fra og med uke 1 tom uke 3 gis det kr. 3.620,- pr uke. Del av uke 1/5. 

2.  Forbundsstyret vurderer fortløpende vurdere situasjonen og stønadens 

størrelse. 

 



B) Medlemmer som er permittert og som har fått avslag på dagpenger: 

 

    1.  Fra og med uke 1.uke tom uke 3 gis det kr, 3.620,- pr. uke. Del av uke 1/6.  

   2.  Forbundsstyret vurderer fortløpende situasjonen og stønadens størrelse.  

 

 

C) Medlemmer som blir permittert grunnet streik eller lockout i egen eller annen bedrift gis 

økonomisk støtte i karensdagene. Stønadens størrelse er den samme som i pkt. A og 

utbetales mot dokumentasjon.  

 

D) Stønaden gjelder for tariffperioden 2018 – 2020. 

 
 
SYKEPENGER UNDER KONFLIKT 
 

Folketrygdlovens § 8-31 med tilhørende forskrifter inneholder bestemmelser om rett til 

sykepenger under konflikt. 

 

Arbeidstaker som er sykemeldt av lege før arbeidsstansen iverksettes, har krav på sykepenger 

fra trygdekontoret under arbeidsstansen. Arbeidstakere som er sykemeldt ved egenmelding 

når arbeidsstansen starter eller blir sykemeldt av lege etter arbeidsstans har ikke krav på 

sykepenger. 

 

NAV utbetaler sykepenger i arbeidgiverperioden så lenge arbeidstakeren er sykemeldt med 

rett til sykepenger. Varer sykefraværet utover konfliktperioden, starter arbeidsgiverperioden 

fra og med den dagen arbeidet gjenopptas. 

 

Dersom sykemeldingen opphører mens konflikten varer, omfattes arbeidstakeren av 

konflikten. 

 

NAV gir nærmere opplysninger om hvilke rettigheter arbeidstakeren har etter folketrygden. 

 

FERIE OG FERIEGODTGJØRING: 
 

Ferieloven fastsetter at ferien skal avvikles etter lovens alminnelige regler også ved lovlig 

arbeidskonflikt. Feriegodtgjøring skal utbetales på vanlig måte i tilknytning til ferie som 

avvikles under konflikten. 

 

Dette innebærer bl.a.: 

 

 Fastsatt ferie skal avvikles under arbeidskampen med mindre partene blir enige om 

noe annet. Arbeidsgiver kan ikke endre tiden for fastsatt ferie på grunn av lovlig 

arbeidskamp. 
 

 Hvis ferien ikke er fastsatt før arbeidskampen starter, gjelder ferielovens alminnelige 

regler. Dette innebærer blant annet at arbeidstaker kan kreve varsel om tidspunkt for 

ferieavvikling minst to måneder før ferien tar til. Arbeidsgiver må også overholde 

reglene om drøftingsplikt. 

 

 Feriepenger som er opptjent (i 2017) skal utbetales siste vanlige lønningsdag før 



ferien  Arbeidstakeren kan kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar 

til. Selv om det på grunn av arbeidskonflikten ikke utbetales lønn den dag som ellers 

ville være siste vanlige lønningsdag, skal feriepengene utbetales denne dagen. 

Arbeidsiver skal altså  utbetale feriepenger selv om arbeidskamp pågår. 

 

 
OPPTJENT LØNN: 
 

Når arbeidsstansen inntrer, bortfaller bedriftens lønnsforpliktelser. Siste lønningsdag før en 

eventuell arbeidsstans utbetales lønn som vanlig. Lønn som er opptjent i den 

lønningsperioden hvor arbeidsstansen inntrer skal utbetales snarest mulig. 

 

 
PERMISJONER: 
 

Arbeidstakere som har fått innvilget permisjon med lønn før arbeidsstansen iverksettes, 

omfattes ikke av konflikten så lenge permisjonen varer. Dette innebærer at disse 

arbeidstakere har krav på å få gjennomført sin permisjon med lønn uavhengig av 

arbeidsstansen. For øvrig har arbeidstakere ikke rett til å få innvilget nye permisjoner etter 

tariffavtaler så lenge de omfattes av arbeidsstansen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Forbundet for Ledelse og Teknikk 

Ulf Madsen /s/ 

Forbundsleder 

 

 

 

 

  

 

   


