
Beredskap og konflikt 

Konst. Kommunalsjef HR Siri van Kervel Røskaft



Tariffoppgjøret 2022 

• Tarifforhandlingene i 2022 er et hovedoppgjør 

• Forhandlingene startet opp 6. april. 

• Brudd i forhandlingene 29. april med de fire 

forhandlingssammenslutningene. Oppgjøret har gått til 

mekling. 

• Meklingsfristen er 23. mai klokken 24.00. 

• Eventuell streik kan tidligst tre i kraft fra arbeidstidens start 

den 24. mai. 



Hva er en streik? 

• Streik defineres i arbeidstvistloven § 1 bokstav f som "hel eller 

delvis arbeidsstans som arbeidstakerne i fellesskap, eller i 

forståelse med hverandre, iverksetter for å oppnå en løsning 

av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en 

arbeidsgiverforening. Som ledd i en streik regnes også når 

vedkommende bedrift søkes sperret for arbeidskraft." 



Vilkår for å iverksette streik

• For å kunne iverksette en streik må flere vilkår være oppfylt: 

• tariffavtalen må være sagt opp 

• forhandlinger om revidert avtale må ha funnet sted 

• oppsigelsestiden og gyldighetstiden for tariffavtalen må ha løpt ut 

• meklingen må være avsluttet på lovlig vis; det må bl.a. være meddelt 

plassoppsigelse og sendt melding til Riksmekleren og eventuell 

tvungen mekling må være begjært avsluttet av arbeidstakersiden. 



Beredskapsplan ved arbeidskonflikt i Ringerike kommune

• Vi har utarbeidet en beredskapsplan ved arbeidskonflikt i 
Ringerike kommune. Viktige punkter her er bla: 

• Ansvarsområder

• Kontaktledd

• Informasjon

• Sikring av tjenester og minimumsbemanning 

• Funksjoner som det er viktig å opprettholde 

• Forholdsregler overfor arbeidstakere som er i arbeidskonflikt 

• Streikevakter, streikekomiteer, tillitsvalgte osv. 

• Organisering av arbeidet under streik

• Permitteringer 



Informasjon via administrasjonsutvalget 

• Punkt 39 i beredskapsplanen: 

«Kommunestyret har plikt til å ivareta kommunens interesser og søke å begrense 
skadevirkningene av den foreliggende konflikten. Dette ivaretas av 
arbeidsgiverrepresentantene i administrasjonsutvalget.» 

• Kort om møteplikt for folkevalgte. 

• Kort om habilitet for arbeidstakerrepresentanter. 

• Ved streik vil kommunestyret informeres i møte 2. juni. Utover dette vil 
administrasjonsutvalget kalles inn ved behov. 



Varsel om plassfratredelser (navnelister) 

• Må være levert av fagforeningene til Merete Røst senest innen 

kontortidens slutt (kl. 15.30) torsdag 19. mai.

• Rådmannens ledergruppe sammen med Merete Røst vil på 

ettermiddagen den 19. mai jobbe sammen for å sende ut informasjon 

til ledere som har ansatte som det er varslet plassfratredelse på. 

• Vi har allerede bedt lederne om å være tilgjengelige på ettermiddagen 

den 19. mai slik at vi kan diskutere med dem hvem det er vi eventuelt 

må søke dispensasjon for. 



Hvem kan tas ut i streik? 

• Det er kun organiserte arbeidstakere som etter 

plassoppsigelsen er tatt ut i streik, og som det er varslet 

plassfratredelse for, som ikke skal arbeide under en streik. 

• Fagforeningene avgjør selv hvem de vil ta ut. 

• Unntak: 

• Fremforhandlet unntak

• Innvilget dispensasjon 



Forholdsregler under streik 

• Arbeidsforholdet suspenderes midlertidig

• Bortfall av lønn, inkl.:
• Sykepenger

• Foreldrepenger

• Reise - /kostgodtgjørelse

• Andregodtgjørelser etter HTA

• Fastsattferie avvikles som planlagt, og feriepenger utbetales.

• AFP og tjenestepensjonsordning 

• Lokalt og sentralt partsarbeid går som normalt under meklingen. Det er først når en 
eventuell streik er et faktum at partsrelasjonene opphører for organisasjonene som er i 
konflikt. 



Hva er streikebryteri?

• Det er streikebryteri når en arbeidstaker, som er tatt ut i streik, 
gjenopptar sitt arbeid selv om streiken ikke er avsluttet. 

• Videre er det streikebryteri når ikke-streikende overtar arbeidet til 
en arbeidstaker som er i streik. 

• Merarbeid eller overtid som skyldes streiken og ikke andre forhold 
(for eksempel sykefravær) vil også kunne være streikebryteri. 

• Nb: Rådmann og kommunalsjefer kan utføre alle streikerammede 
arbeidsoppgaver. Enhetsledere kan som utgangspunkt utføre 
egne underordnedes arbeidsoppgaver – dersom det er nødvendig 
– dette må vurderes nøye. 



Tips og videre prosess

• Følge med på www.ks.no for fortløpende informasjon. Her er 

det også en spørsmål – og svar side med diverse informasjon 

om arbeidskonflikt. Eks. problemstillinger ved streik i skole, 

problemstillinger ved streik i barnehage mv. 

http://www.ks.no/


Avslutning og takk!Avslutning og takk!


