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POLITISK DEMONSTRASJONSSTREIK 28. JANUAR 2015  
 
LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot regjeringens forslag til 
endringer i Arbeidsmiljøloven. Streiken er fastsatt til onsdag 28. januar klokka 14:00 til 16:00.  
 
Forbundsstyret i NNN oppfordrer sine medlemmer om å tilslutte seg streiken.  
Forbundet og LO vil på denne måten markere sin motstand mot: 

 økt bruk av midlertidige stillinger, 

 svakere vern når det gjelder arbeidstid, 

 risiko for lengre arbeidsøkter, 

 risiko for mer pålagt overtid, 

 mer søndagsarbeid. 

Forbundet mener forslaget flytter makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne, og svekker 
fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser. 
 
Klubber som ønsker å delta i streiken må snarest innkalle til medlemsmøte eller på 
annen måte behandle vedtak om deltakelse. I den forbindelse er det viktig å gi 
informasjon til medlemmene om bakgrunnen for streiken.  
 
Varsel til arbeidsgiverne 
LO har varslet alle arbeidsgiverorganisasjonene i henhold til Hovedavtalens bestemmelser (§ 
3-14). Forbundet har i tillegg sendt varsel til alle bedrifter med direkte avtale med NNN.  
Tillitsvalgte må også snarest mulig varsle egen arbeidsgiver om at de vil delta i aksjonen. 
Dette er meget viktig slik at arbeidsgiveren får tid til å ta de nødvendige forholdsregler. Dette 
er ikke en streik som er rettet mot arbeidsgiverne, men en politisk demonstrasjon rettet mot 
de politiske myndighetene. 
Varselet må gis skriftlig og angi tidspunkt, bakgrunn og varighet. Det vises til Hovedavtalens 
bestemmelse om dette: 
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§ 3-14 Politiske demonstrasjonsaksjoner  
Partene anerkjenner gjensidig retten til å iverksette politiske demonstrasjons-aksjoner. 
Det er en forutsetning at formålet med aksjonen ikke er å fremtvinge forandringer i de 
tariffmessig ordnede forhold.  
 
Politiske demonstrasjonsaksjoner skal forhåndsvarsles. Den som oppfordrer til 
aksjonen skal så tidlig som omstendighetene tillater varsle tariffmotparten, og 
dessuten sørge for varsling av aktuelle tillitsvalgte og bedrifter. Varslet skal angi 
tidspunktet for aksjonen, dens bakgrunn og forventede varighet. Siktemålet med 
forhåndsvarselet og eventuell etterfølgende drøfting er å gi berørte parter tid og 
anledning til å innrette seg slik at aksjonen ikke griper inn i virksomhetenes ordinære 
drift i større grad enn nødvendig.  
 
Bestemmelsene over tar ikke sikte på å endre rettstilstanden skapt gjennom 
Arbeidsrettens praksis om politiske demonstrasjonsaksjoner.   

 
Delta på lokale LO-arrangement 
I tidsrommet kl.14.00-16.00 vil det bli lokale arrangementer både i de store byene og på 
mindre steder. Ta kontakt med LOs distriktskontor for å få mer informasjon om lokale 
arrangement. Forbundet oppfordrer alle til å delta lokalt slik at dette blir en tydelig og synlig 
politisk markering.  
 
Dersom det ikke er planlagt et felles arrangement i nærheten av bedriften oppfordrer vi 
tillitsvalgte til å lage sitt eget arrangement i tidsrommet kl.14.00-16.00. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 

 
 

Jan-Egil Pedersen  
Forbundsleder 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i NNN, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg: Kopi av varsel til NHO om politisk streik (likelydende brev er sendt SAMFO og 

Spekter). 


