TARIFFnytt
Nr:
Dato:

35/2018
27.08.2018

Sendt til: Virkes medlemmer som er omfattet av TV-underholdningsoverenskomsten med Norsk Filmforbund

TV-UNDERHOLDNINGSOVERENSKOMSTEN – MEKLING 30. OG 31.
AUGUST – INFORMASJON OM PLASSFRATREDELSE
Vi viser til Tariffnytt nr. 32/2018 med informasjon om at Norsk Filmforbund hadde levert plassoppsigelse, og at
plassoppsigelsen var oversendt de berørte medlemmene på e-post til hovedkontaktene.
Plassfratredelse
Virke har nå mottatt plassfratredelser fra Norsk filmforbund, dvs en konkretisering av hvilke virksomheter og
ansatte som omfattes av det første streikeuttaket.
Virksomhetene det gjelder har fått varsel om plassfratredelse videresendt fra Virke. Plassfratredelsen er
videresendt på epost til hovedkontaktene.
Virksomheter som ikke har fått varsel om plassfratredelse fra Virke, er altså foreløpig ikke omfattet av en eventuell
streik.
Det er viktig at virksomheten som er omfattet av plassfratredelsen (egen epost) går gjennom navnelistene og
melder tilbake til Virke hvis det oppdages feil, for eksempel dersom det er noen på listen som ikke er ansatt i
virksomheten.
Virksomheten må dessuten vurdere konsekvenser for driften av i forbindelse med mulig streik, og også om en skal
permittere ansatte som ikke tas ut i streik.
Utvidelse av en eventuell streik
Dersom meklingen ikke fører frem, kan flere virksomheter bli omfattet av en streik. For virksomheter som er
omfattet av plassoppsigelsen som Virke mottok 6. juli, vil en streik kunne iverksettes 4 dager etter at Norsk
Filmforbund har levert plassfratredelse. For øvrige virksomheter må det først leveres plassoppsigelse og deretter
plassfratredelse.
Virke vil omgående varsle virksomheter som blir omfattet av nye varsler om plassoppsigelser og plassfratredelser.
Liv og helse
Virksomhetene må også vurdere om det varslede uttaket kan få konsekvenser for menneskers eller dyrs liv og
helse. Dersom det er fare for liv og helse skal virksomheten varsle lokal tilsynsmyndighet (Fylkesmannen).
Virke ber også om å bli orientert om hvilke virksomheter som varsler lokal tilsynsmyndighet. Orientering kan
sendes til bente.kraugerud@virke.no.
Dispensasjoner under streiken
Det er adgang for arbeidsgiver å søke om dispensasjoner når streiken kan føre til fare for liv og helse hos
mennesker eller dyr, eller fare for skade på eller tap av betydelig materielle verdier. Dispensasjonssøknader
sendes til Virke. Søknaden skal navngi den eller de den gjelder, arbeidssted og arbeidsoppgaver som
vedkommende utfører. Virke vil så gjøre en vurdering av søknaden, og beslutter om søknaden skal oversendes til
fagforeningene. Det er fagforeningen som tar avgjørelse om dispensasjonssøknaden innvilges. Henvendelser om
dispensasjoner sendes til bente.kraugerud@virke.no.
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Vi viser til Virkes hefte «Lønnsoppgjør og arbeidskonflikter» og den øvrige informasjonen om konfliktberedskap på
Virkes nettsider.

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller
send en e-post til arbeidsrett@virke.no

Vennlig hilsen
Hovedorganisasjonen Virke

Inger Lise Blyverket /s/
Direktør Politikk og Forhandlinger
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