
Streikevakter 
Det skal organiseres streikevaktordninger ved alle arbeidsplasser som er i streik. Det skal 
være minst to streikevakter sammen på hver post. Streikevaktene skal derfor være lett 
identifiserbare ved vester, armbind, plakater, stands etc. Streikekomiteen har ansvar for at 
streikevaktene kan redegjøre for hvorfor NTL er i streik. Arbeidet bør organiseres slik at en 
kan kombinere den “egentlige” streikevaktfunksjonen med utdeling av løpesedler, 
orienteringer til forbipasserende og annen synliggjøring av streiken. 
 
Streikevaktenes oppgave er å synliggjøre at innenfor dørene er det en arbeidsplass 
der det gjennomføres en lovlig arbeidskamp for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. 
 
Streikevaktene skal til enhver tid oppholde seg utenfor arbeidsplassen, og ikke gå inn på 
området uten at det er gjort avtale med arbeidsgiver, og da kun for å kontrollere at 
streikebryteri ikke finner sted. 
 
Streikevaktene skal påse at de streikende medlemmers arbeid ikke blir utført av andre, 
men har ikke anledning til å hindre medlemmer som ikke er tatt ut i streik eller andre 
arbeidstakere (andre organisasjoners medlemmer eller uorganiserte) i å komme inn på 
arbeidsplassen for å utføre sitt ordinære arbeid. De skal heller ikke fysisk prøve å hindre 
personer som en antar vil kunne utføre streikerammet arbeid å komme inn på 
arbeidsplassen. 
 
Streikevaktene skal gjennom informasjon og argumentasjon fortelle hvor grensene går for 
hva som kan utføres, uten at streiken svekkes, be om respekt for synspunktet og at dette 
følges. Fysiske konfrontasjoner skal ikke forekomme. 
 
Streikevaktene skal synliggjøre streiken (og Norsk Tjenestemannslag) utad i lokalmiljøet 
mens konflikten varer.  
 
 
Streikevaktmapper  
Forbundet/LO Stat har sendt ut vester, armbind og plakater. Det anbefales å lage 
streikevaktmapper som inneholder:  
• armbind 
• telefonlister streikekomité og medlemmer 
• liste over medlemmer som ikke er i streik 
• liste over dispensasjoner/unntak 
• plakater/oppslag 
 
 
Instruks for streikevakter: 
Streikevaktene skal opphold seg i umiddelbar nærhet av inngangen(e) til arbeidslokalene. 
 
Oppgaven er: 
• Streikevaktene skal bære vester, armbind eller på annen måte vise at de utfører arbeid 

som streikevakt 
• Å orientere publikum og andre om årsaken til den pågående konflikten  
• Å gjøre arbeidstakere som forsøker å komme inn i lokalene oppmerksomme på at de går 

inn i lokalene uten at det er gitt dispensasjon fra streikeplikten for den stilling de innehar 
• Streikevaktene skal ikke besvare henvendelser fra pressen/media, men henvise til 

informasjonsansvarlig, eller kontaktpersonen i forbundet 



• Streikevaktene må søke å holde seg orientert om de dispensasjonene som er gitt. 
Streikevaktene skal ikke med makt søke å hindre at folk uten legitimasjon kommer inn i 
lokalene, men nøye seg med å notere navnene på dem det gjelder dersom disse er kjent 

• Streikevaktene skal rette seg etter anvisninger fra politiet og ellers opptre på en slik måte 
at de unngår å bli innblandet i uroligheter 


