
 

 

 

Rundskriv nr. 09/2022 

 

 

 

 

 

Til alle avdelinger       Oslo, 02.09. 2022 

v/ leder        Vår ref: UM/øs 

 

 

 

Mekling for Overenskomsten Tekniske Funksjonærer 

 

11. og 12. oktober skal det mekles på overenskomsten for tekniske funksjonærer LO/FLT – 

NHO. Frist for meklingen er således natt til torsdag 13. oktober kl 00.00 og eventuell streik 

vil bli iverksatt fra arbeidstidens begynnelse den 13. oktober. 

 

Vi håper å komme fram til et anbefalt meklet resultat, men det er viktig å være forberedt på 

det motsatte. 

 

I denne anledningen er det viktig for avdelingene å forberede seg på at man ikke kommer 

fram til et anbefalt meklingsresultat og at det kan bli streik.  

 

Ved streik vil forbundet melde plassoppsigelse for et utvalgt antall medlemmer og 

virksomheter. Slik melding vil oversendes meklingsmannen og vil samtidig bli gjort kjent for 

de avdelinger som vil bli berørte. Dette gjøres rundt 7. oktober. Forbundet vil også 

informere det enkelte medlem som vil bli berørt i form av brev med kopi til avdelingene. 

 

Vi vil komme med mer informasjon knyttet til meklingen og eventuell arbeidskamp på våre 

nettsider. En oppdatert veileder i tilfelle av konflikt finnes her:  

https://flt.no/app/uploads/2020/09/FLT-Brosjyre-Konflikt-2022-Hovedoppgj%C3%B8r.pdf  

 

 

Praktisk informasjon 

Det er viktig at vi alle står sammen om forbundets krav i tariffoppgjøret og at vi informerer 

godt til alle medlemmer.  

 

Avdelingene må iverksette forberedelser på eventuell konflikt og kunne svare på spørsmål 

som dukker opp underveis. Forbundet vil foreta utbetalinger av eventuell streikestønad, 

men avdelingene må her være koordinerende med tanke på informasjon til og fra 

forbundet. 
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Vi ber om at avdelingene fyller ut vedlagte skjema med kontaktopplysninger innen 20. 

september. Skjemaet kan sendes til mekling@flt.no 

 

Avdelinger må sørge for: 

 

 Legge inn riktige navn på bedriftstillitsvalgte (gjøres via medlemssidene på 

www.flt.no) 

 Gode kommunikasjonskanaler med bedriftsgrupper, medlemmer og forbundet (husk 

at man kan miste tilgang til e-post og telefon eid av arbeidsgiver) 

 Møteplasser (dialog med arbeidsgivere om å få benytte klubbkontor der det finnes) 

 Opprette streikekomiteer og lister, samt ansvarlige på hver enkelt arbeidsplass 

 Avholde streikemøter 

Forbundet vil sørge for at streikevester og løpesedler blir sendt ut. 

 

Informasjon 

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt om noe skulle være uklart. For at vi på en best mulig måte 

skal få besvart henvendelser, ønsker vi at spørsmål sendes til mekling@flt.no. Det vil også bli 

opprettet en vakttelefon under meklingen, mer informasjon om denne kommer på våre 

hjemmesider.  

 

 

Bakgrunn for meklingen 

Forbundet jobber kontinuerlig med å oppfylle forbundets handlingsprogram om forbedring 

av overenskomstene for våre medlemmer. Det ligger i sakens natur at vår 

arbeidsgivermotpart ikke alltid vil innfri våre krav og gi oss det vi ber om i forhandlinger. Da 

er enste utvei å bryte forhandlingene og be om bistand fra Riksmekleren med den risiko 

dette medfører for konflikt.  

 

I årets oppgjør har vi overlevert krav som blant annet går på bruk av særlig uavhengige og 

ledende stillinger, regulering av arbeid offshore og utvikling av lønnsbestemmelsen.  

 

FLT fikk ikke innfridd disse kravene på en tilfredsstillende måte og måtte derfor se seg nødt 

til å bryte forhandlingene og kreve mekling.  

 

Vi håper på forståelse for at vi må sette foten ned for å få gjennomslag for det vi krever og vi 

er klar over at verken mekling eller streik er virkemidler som skal misbrukes. Ved uenighet 

må vi benytte de lovlige kampmidlene vi har til disposisjon for å forsøke å få presset 

gjennom en løsning på de langvarige problemstillinger som mange FLT medlemmer har vært 

opptatt av i en årrekke. 

 

Om du mot formodning ikke lengre er leder av avdelingen, ber vi om at du sørger for at den 

nye lederen får denne informasjonen. Vi ber da videre om at du gir beskjed til forbundet om 

hvem som er den nye lederen. 

 

 

Med vennlig hilsen  

Forbundet for Ledelse og Teknikk  

 

Ulf Madsen 

Forbundsleder 
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