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KONFLIKT 2022 
 

Som du er blitt gjort kjent med gjennom vår SMS foregår det nå megling hos 

Riksmeglingsmannen i kommuneoppgjøret. Frist for å komme til enighet er 23. mai kl. 

24.00. Skulle partene ikke bli enige blir det streik fra arbeidsdagens begynnelse 24. mai. 

 

Fagforbundet sentralt har bestemt at Fagforbundet Bærum er tatt ut i første uttak ved en 

eventuell streik. Det innebærer at dersom partene ikke kommer til enighet må vi være 

klare til å gå ut i streik. Det gjelder de av dere som er tatt ut i første uttak.  

 

Du er en av våre medlemmer som er tatt ut i streik i første uttak. 

 

Dersom det blir streik skal du ikke møte på arbeidsplassen. All kontakt med 

arbeidsgiveren brytes. Arbeidsgiveren har fått melding både om at du er tatt ut i streik 

og når streiken starter. 

 

Under streiken vil du få utbetalt streikebidrag fra forbundet. Bidraget tilsvarer 70 % av 

din lønn, men bidraget er skattefritt. Det vil for de fleste utgjøre noe mer enn full lønn. 

Fagforeningen vil innkalle til streikemøte den 25. mai i Rykkinnhallen kl.13.00. Noen 

vil før den tid bli kalt inn for å stå streikevakter. Det er ofte det forhandles på overtid, og 

det har blitt mer vanlig i senere tid. Det er derfor viktig at du følger med på mediene og 

våre nettsider for å holde deg oppdatert. Våre internettsider 

www.fagforbundetbaerum.no vil bli kontinuerlig oppdatert så snart det foreligger 

nyheter fra forhandlingene. Her vil dere også finne Fagforbundet sentralt sin orientering 

til de streikende. Les denne. 

 

Pågår forhandlingene også ut på dagen den 24. mai vil streiken starte først den 25. Da 

blir 24. vanlig arbeidsdag. Dette vil vi imidlertid komme tilbake til. 

 

Fagforeningen vil opprette et streikekontor på Folkets hus, adresse: Skytterdalen 2 i 

Sandvika. Det vil vi orientere mer om på streikemøte i Rykkinnhallen. Vi vil sende ut 

en ny epost til dere 23. mai med ytterlige informasjon og videre fremdriftsplan.  
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Fagforeningen har også en egen epost adresse, streik@fagforbundetbaerum.no  som skal 

brukes til alle hevendelser vedrørende denne konflikten.   

 

Så får vi håpe at KS fremlegger et akseptabelt forslag til løsning, slik at vi unngår 

konflikt.  

 

 

 

Fagforbundet Bærum  

Streikekomitéen  

 

Zlata Ljubicic 

Streikeleder 
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