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TARIFFOPPGJØRET 2018 – MULIG STREIK FRA
SØNDAG 8. APRIL 2018
Det vises til rundskriv utsendt 23.03.18 til alle avdelinger om brudd i forhandlingene.
Denne helgen er det meklingsinnspurt – fristen for å komme til enighet er midnatt lørdag
7.april. Mekling på overtid kan påregnes. Følg med i media og på NNN og LO sine
hjemmesider for oppdatert informasjon.
Hvis det blir streik, vil denne bli iverksatt tidligst fra arbeidstidens begynnelse søndag 8.april.
NNN har tatt ut 77 bedrifter med til sammen 2 900 medlemmer fordelt på mange ulike
bransjer og spredt over hele landet i 1.uttak. Liste over uttatte bedrifter finnes på NNN og
LOs hjemmesider og er også vedlagt her. Sjekk hvem som er tatt ut i deres avdeling!
Alle klubbledere / hovedtillitsvalgte i uttatte bedrifter har blitt kontaktet av forbundet og har
dialog med bransjeansvarlig så langt som nødvendig. Alle klubber skal nå være godt i gang
med å forberede en mulig streik fra søndag. Forbundet vil benytte SMS for å gi direkte
informasjon til berørte medlemmer om streik eller ikke.
Avdelingenes rolle i en konfliktsituasjon er først og fremst å bistå med praktisk gjennomføring
av streik der det er nødvendig, samt å utbetale streikebidrag (jfr. NNNs vedtekter Del B § 1
nr.6). Avdelingene bør opprette dialog med streikende klubber om situasjonen.
Avdelingene har fått egen e-post om utbetaling av streikebidrag.
Det er LO som håndterer streiken og koordinerer informasjon og aktiviteter lokalt.
Avdelingene må selv vurdere hva de har mulighet til å delta på.
Dersom streik blir et faktum vil LO sannsynligvis varsle opptrapping relativt raskt.
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Anne Berit Aker Hansen
1. Nestleder

Dette brevet er godkjent elektronisk i NNN, og har derfor ingen signatur.
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Løpeseddel fra LO om mulig streik (norsk, polsk, spansk og engelsk)
Liste med 1.uttak NNN

