Informasjon til medlemmer som vil omfattes av evt. streik
Det er 675 medlemmer i LO-forbund på Raufoss som vil omfattes av en eventuell streik, i Nammo,
Hydal, Isiflo og Agility.
Frist for enighet er midnatt, natt til mandag. Det er en mulighet for at forhandlingene går på overtid.
Blir det streik, vil den være i effekt fra kl. 06.00, mandag morgen. Det kan være avtalt
nedkjøringsplaner for de som er på jobb, for å unngå materielle skader. Sjekk med din lokale
tillitsvalgte. Følg med på nyheter og https://www.lo.no/tariff2019

Alle berørte medlemmer vil varsles via SMS, om det blir streik.
Alle som er omfattet av streiken må streike. Det er dessverre ingen bønn. Bedriften har ingen
lønnsplikt for de som er meldt tatt ut i streik, så om du skulle melde deg ut og dra på jobb, vil du ikke
få lønn. Og heller ikke streikebidrag.
Lærlinger er ikke omfattet av streiken, men kan bli permittert hvis det ikke er hensiktsmessig arbeid
å utføre. Lærlinger skal ikke utføre streikerammet arbeid.
Det vil være streikevakter ved bedriftene/bygningene fra morgenen av, og fram til kl. 14. Fra kl. 14 vil
det være streikevakter i portene i hovedvakt, Kortos og vakt nord. Streikevaktene skal påse at ingen
utfører streikerammet arbeid. I første rekke benyttes tillitsvalgte som streikevakter, men ved
langvarig konflikt kan også du bli bedt om å delta som streikevakt. Mistanke om streikebryteri skal
rapporteres til streikekontoret.
Mønstringsmøter: For å informere underveis under streiken, kan du bli innkalt på mønstringsmøter.
Streik er ikke ferie. Streiken kan også bli avblåst, og da kan du måtte stille på jobb i henhold til din
arbeidsplan, innen rimelig tid.
Konfliktstønad: I utgangspunktet utbetales det 3720,- kr per uke fra forbundet. Dette kan økes av
forbundet, på kort varsel. Ved kortere varighet, kan det utbetales deler av ukessummen. Utbetaling
skjer gjennom medlemssystemet. OBS: Har du endret kontonummer det siste året? Da kan du logge
inn på Min Side på fellesforbundet.no og endre dette sjøl, eller melde fra til Henning Lerud på tlf.
61152106.
Ved streik anbefales det å ta kontakt med banken og andre økonomiske aktører for å evt. avtale
betalingsutsettelse, hvis nødvendig. Det er mye mer formildende å spørre i forkant, enn etter forfall.
Fagforeninga setter streikekontor på «Haugen» fra natt til mandag. Streikekomiteen utgjøres av
styret i fagforeninga. Telefon: 61152206 / 61152199.
Det går også an å stille spørsmål på https://www.facebook.com/FellesforbundetRaufoss
Ofte stilte spørsmål – og svar:
https://www.lo.no/hva-vi-mener/tariff-2019/nyheter-om-tariff-2019/ofte-stilte-sporsmal-ved-streik/
Kravene:

LO krever økt kjøpekraft for alle.
LO krever et ekstra lønnsløft for de lavest lønte.
LO vil utjevne forskjeller.
Arbeidstakerne skal ha sin rettferdige andel av verdiene de har vært med å skape.

Kun tillitsvalgte skal uttale seg til media. De er våre demokratisk valgte talspersoner.

www.ff23.no

