
 
 

Informasjon ved en streik i Akademikerne 
 

Skal jeg streike? 

Alle Akademikernes medlemmer som er tatt ut i streik har fått beskjed om dette 

personlig. Dersom du ikke har fått beskjed om at du er tatt ut i streik, skal du gå på jobb 

som vanlig og utføre dine daglige arbeidsoppgaver. 

 

Hvordan forholder jeg som tillitsvalgt meg til arbeidsgiveren? 

Ved en konflikt skal i utgangspunktet all kontakt mellom tillitsvalgte i foreninger tilsluttet 

Akademikerne og arbeidsgivere som ikke angår streiken opphøre. Dette gjelder også 

tillitsvalgte på de steder som ikke blir tatt ut i konflikten. Alt tillitsvalgtarbeid skal altså 

legges på is til konflikten er over. Dette bør ikke-streikende organisasjoner støtte opp 

om. Tilsettingsråd og AMU skal imidlertid gå som vanlig. Alle dispensasjonssøknader skal 

komme fra arbeidsgiver. 

 

Hvordan skal jeg som ikke-streikende støtte opp om streiken? 

Dersom du ikke er i streik selv, kan du støtte opp om dine streikende kolleger ved å 

besøke de streikende som står på stands. Vis solidaritet med de som streiker for 

fellesskapet, de streiker også for deg. 

 

Hva anses som streikebryteri? 

Med mindre det er gitt dispensasjon er det streikebryteri når arbeidstakere som er tatt ut 

i streik likevel utfører sitt arbeid, helt eller delvis. Det er også streikebryteri dersom 

andre – i eller utenfor virksomheten – utfører arbeid som den streikende ellers ville ha 

gjort. 

 

Jeg skal på tjenestereise når streiken begynner. Må jeg avslutte denne? 

Tjenestereiser som er påbegynt, både i Norge og i utlandet, kan fullføres. Arbeidsgiver 

betaler hjemreise. Ved hjemkomsten går vedkommende ut i streik. 

 

Jeg har fått innvilget ferie i streikeperioden. Må jeg endre planene? 

Ferie som er fastsatt før streiken, avvikles etter oppsatt plan. Dersom streiken fremdeles 

pågår når ferien er over, tas vedkommende ut i streik. 

 

Streikebidrag 

De som er i streik vil i stedet for lønn fra arbeidsgiver motta et streikebidrag som er tilnærmet lik 

nettolønn (streikebidrag er ikke skattepliktig), pluss et beløp tilsvarende feriepenger. 

 


