
Du som er tatt ut i streik, vil få mer informasjon fortløpende på e-post og web.  
 
Alle streikende må være tilgjengelige under streiken, stå streikevakt og delta på 
informasjonsmøter.  
 
Streikevaktlistene vil bli sendt ut på e-post onsdag 25. mai og vil gjelde for torsdag 26 og 
fredag 27. mai. Nye streikevaktlister som gjelder for uke 22 (30.05-3.06)vil bli sendt på e-
post fredag 27. mai. På listen vil dere finne informasjon om oppmøtested og tidspunkt for 
streikevakta. 
 
Du må følge ekstra godt med på om det blir streik når meklingsfristen går ut natt til 26. mai. 
Blir det en løsning, eller meklingen går på overtid, møter du på jobb som vanlig. 
     
Når LO Stat har tatt deg ut i streik, betyr det at LO Stat overtar arbeidsgiveransvaret for deg 
mens du streiker. Det innebærer at jobbforsikringer fortsatt gjelder. 
   
Dersom det blir streik, vil du ikke få tilgang til kontoret ditt. Du må derfor ta med deg 
nødvendige saker hjem onsdag 25. mai.  
 
Om de streikende kan beholde sin e-postkonto og evt mobiltelefon og annet utstyr som er 
betalt av jobben, vil bli avklart i møte med arbeidsgiver 24. mai. Informasjon vedrørende 
dette vil komme senere. 
   
Dersom en ferie er fastsatt og avtalt med arbeidsgiver før streiken, kan denne avvikles som 
vanlig med feriegodtgjørelse etter gjeldende regler. Det samme gjelder de som er på ferie 
når streiken starter. Gi beskjed hvis dette gjelder for deg. 
   
Tjenestereiser og kurs som er påbegynt når streiken igangsettes, kan fullføres. De streikende 
går ut i streik ved hjemkomst. 
   
Streikende kan ikke ta avspaserings-/fleksidager mens streiken varer, selv om det er avtalt 
på forhånd. Hvis det er inngått avtale om avspasering av flere fleksidager i sammenheng, 
f.eks. i  
sammenheng med reise, kan det inngås avtale om at dette avvikles som ordinære feriedager. 
  
Utbetaling av lønn vil bli foretatt av NTL etter streiken, mer informasjon om streikebidraget 
kommer senere. Feriepenger i juni vil gå som normalt. 
     
Vi vil forsøke å svare på hastespørsmål fortløpende. Vi ber om at dere venter med 
spørsmålene som ikke trenger avklaring før en evt streike er et faktum. 
 
Mer informasjon om hvordan man forholder seg under en eventuell streik finner du på forbundets 
nettsider: https://medlem.ntl.no/nyheter?p_document_id=122892  
 
 
 

https://medlem.ntl.no/nyheter?p_document_id=122892


Det er 160 personer av NTLs medlemmer som er tatt ut i denne omgang, og disse 
medlemmene jobber ved: 
 

- Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

- Avdeling for fagstøtte (LOS) 

- Avdeling for administrativ støtte (regnskap, innkjøp, eSak, applikasjon) 

- Enhet for interadministrasjon 

- Avdeling for personalstøtte 

- Enhet for ledestøtte 

- Drift øvre Blindern 

- Renholdere i SV bygget 

- Enkelte tillitsvalgte i NTL UiO 

   
NB! 
Vi ber om en rask bekreftelse på at e-posten som ble sendt til dere er mottatt, og at dere 
oppgir mobiltelefonnummer og privat e-postadresse. Disse trenger vi for å få kontakt med 
dere under en evt streik. Streiken er altså ikke iverksatt, men vi må forberede oss som om 
det kan bli streik.  
 
Meklingsfristen er 25. mai 24.00. Det er tre mulige utganger: 
1) Det oppnås enighet og det blir ikke streik 
2) Meklingen går på overtid. Da møter dere på jobb som vanlig og avventer beskjed om det 
blir streik eller ikke. 
3) Det blir streik ved UiO. Streiken igangsettes da fra arbeidstidens start mandag 26. mai. 
 
Vi håper selvfølgelig at partene kan komme frem til en løsning som er akseptabel for våre 
medlemmer. Men hvis arbeidsgiver ikke viser forhandlingsvilje og går med på en løsning som 
er akseptabel for våre medlemmer, er det viktig at vi er villige til å kjempe for kravene våre. 
 

Streikekomiteen ved NTL UiO: 
 
-Natalia Zubillaga 
-Ellen Dalen 
-Katja Andersson 
-Tom Thorsen 
-Gabrielle Tandberg 
 
På vegne av streikekomiteen ved NTL UiO 
   
--- 
Natalia Zubillaga 
nestleder 
Norsk Tjenestemannslag ved Universitetet i Oslo 
mobil: 978 87 336 
 


