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Norsk	Jernbaneforbund 

Særavtaler og Riksmekleren - hva skjer? 

- Meklingsdato er satt til å være 26. februar. Det er mekler Mats Wilhelm Ruland som skal lede meklingen, og han 
kommer til å ha med seg to medmeklere.  

- Selv om det ikke foreligger godkjente arbeidsavtaler, følger individuelle arbeidsvilkår med 
virksomhetsoverdragelsen. Herunder også ansettelsesforholdet. Nyansatte har også et ansettelsesforhold, selv 
om det ikke foreligger en arbeidsavtale.  

- LO Stat har avtalt med Spekter at særavtalen fra Jernbaneverket forlenges til 27. februar 2018. 
- Hvem som tas ut i streik blir klart 4 dager for meklingsfristen går ut. Streikende vil få et streikebidrag tilsvarende 

utbetalt lønn (også turnustillegg, men ikke overtid). 

Spesielle forhold for streikende 
Følgende er informasjon hentet fra LO Stats streikehefte som gjelder for Spekter-området. 

«Medlemmer som er på tjenestereise, kurs og lignende utenfor tjenestestedet og som blir tatt ut i streik, må 
umiddelbart avbryte oppdraget og ta kontakt med den lokale streikekomiteen dersom det ikke er gitt dispensasjon 
fra streiken. Oppdraget som ikke er påbegynt skal ikke gjennomføres så lenge den som skal utføre oppdraget er tatt 
ut i streik. Slik dispensasjon vil eventuelt bli gitt i egen avtale mellom Spekter og LO Stat.»  

«Dersom ferie er fastsatt og avtalt med arbeidsgiver før arbeidsplassene blir sagt opp, kan denne avvikles på vanlig 
måte med feriegodtgjørelse etter gjeldene regler. Det samme gjelder dem som er på ferie når streiken starter. Dersom 
ferie ikke er fastsatt før plassoppsigelsen er levert, har en ikke krav på å få avviklet ferie så lenge streiken pågår.»  

«Medlemmer som er sykmeldt før streiken iverksettes, og som tilhører en streikende gruppe, får lønn under sykdom i 
samsvar med reglene i overenskomsten. De som er sykmeldt etter at streiken er i verksatt og som selv er tatt ut i 
streik, har ikke krav på lønn under sykdom. Disse vil i stedet få streikebidrag. De som er delvis sykmeldt før streiken 
iversettes og tas ut i streik, beholder delvis lønn og får delvis (forholdsmessig) streikebidrag. For forsikringsytelser 
som trer ut av kraft under streik vil LO Stat/forbundene tegne tilsvarende forsikringer.»  

«Medlemmer som er innvilget permisjon med lønn før en konflikt tar til, har krav på å få gjennomført denne. De som 
har permisjon på det tidspunktet streiken settes i verk, blir heller ikke omfattet av streiken så lenge permisjonen varer. 
Ellers har ingen rett til permisjon med lønn etter tariffavtaler så lenge vedkommende er omfattet av streik.»  

«Dette gjelder for eksempel svangerskapspermisjon med lønn, militærtjeneste m.v. Disse vil få streikebidrag inntil 
streiken er avsluttet og normalt tilsettingsforhold er gjenopprettet. Når det gjelder streikens påvirkning på 
«sammenhengende tjeneste» i forbindelse med opptjening av rettigheter til for eksempel svangerskapspermisjon, 
adopsjonspermisjon eller militærtjeneste, vil dette bli forhandlet mellom Spekter og LO Stat foran hvert tariffoppgjør 
der streik er varslet.» 

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder


