Oppgjøret i Spekter starter onsdag 18.4.2012
Tariffoppgjøret i spekterområdet starter onsdag med forhandlinger om A-delen i oppgjøret. A-del er
fellesbestemmelsene for hele Spekterområdet. Det er satt av en dag til disse forhandlingene.
Når A-delen er avklart vil oppgjørene fortsette i de ulike virksomhetene, de såkalte Bdelsforhandlingene. Som regel er det først når B-delen er slutt at medlemmene skal ta stilling til et
eventuelt resultat gjennom en uravstemning. Dersom oppgjøret går til mekling er det fare for
konflikt.
Informasjonsopplegget i oppgjøret
NTL har laget en igjen informasjonsside om årets tariffoppgjør på forbundets nettsider. Der vil det til
enhver tid ligge aktuell informasjon. Det er viktig at de som sitter i forhandlinger i de ulike
avdelingene gir melding til oss i informasjonsavdelingen, slik at vi får lagt ut informasjonen. Det er
også viktig at vi gjør vårt beste får å informere medlemmene i oppgjørets gang.
Det er ikke mulig å informere om oppgjøret mens forhandlingene pågår. Vi vil gå ut med informasjon
om hovedpunkter i kravene i forkant av forhandlingene og selvsagt informasjon om et eventuelt
resultat når det foreligger. Det er viktig at vi gjør vårt beste for å spre denne informasjonen ut til
medlemmene så godt som mulig. Skal vi få medlemmene til å delta i uravstemningen, er det et
minstekrav at det vet hva de skal stemme over.
LO har også laget en egen side der man kan følge gangen i oppgjørene.
Informasjonsstrategi ved mekling
Dersom det blir brudd i forhandlingene i ett eller flere av oppgjørene, er det fare for streik. Da
trappes behovet for informasjon betydelig opp. Dersom det blir streik, er det helt avgjørende at de
som står streikevakt vet hvorfor de streiker. Siste meklingsdøgn vil det bli laget materiell til bruk ved
en eventuell streik. Det er de tillitsvalgtes oppgave å sørge for at løpesedler blir kopiert og distribuert
i timene etter at meklingen er brutt og før streiken er et faktum. Det er også lett å lage egne
løpesedler i NTLs bestillingsverktøy Fra Nett til Trykk. Det er laget en egen mal for plakat i A4 og A3,
og løpeseddel i A5. Sett deg gjerne inn i hvordan disse virker på forhånd.
Under en mekling vil hjemmesidene bli ajourført fortløpende. Det er bare mekleren som kan uttale
seg under mekling, så det vil bare bli informert om framdriften i meklingen, ikke innholdet.

