
 

 

 

En streik om å beholde sine rettigheter i Energisektoren 
 

El og IT Forbundet, Østfold støtter fullt opp om våre kamerater i energisektoren som fredag 

morgen, 23. september gikk ut i streik fordi arbeidsgiver KS Bedrift ikke kunne imøtekomme 

deres krav om å beholde dagens ordning med avspasering etter en ukes beredskapsvakt. 

 

Beredskapsvakten i energisektoren er en av de mest kritiske vaktordninger vi har i vårt så 

moderne samfunn. Et strømbrudd har i dag store konsekvenser for den enkelte og er mere 

kritisk for samfunnet enn det var for få år tilbake. 

 

I dag skal alle feil rettes opp øyeblikkelig og utfordringene for de som deltar i beredskapsvakt 

er svært krevende og belastningene er større enn de noensinne har vært. 

 

Å ta fra de ansatte opparbeidede rettigheter, som hviletiden etter vakt, virker både urettferdig 

og demoraliserende på den enkelte og kan umulig være noe som kommer samfunnet til gode.  

 

Arbeidsgivers krav kommer som en følge av blå blå regjeringens endring av 

arbeidsmiljølovens § 10-4 nr.3 fra 1/5 til 1/7 uten en vurdering av belastning og innhold i 

energiselskapenes beredskapsvakt. 

Når man ser forverringene i arbeidsmiljøloven er det på sin plass at man må sikre dagens 

ordninger i tariffavtalen.  

Energiselskapene som har NHO som arbeidsgiverorganisasjon har for lengst tariffestet 

bestemmelsene som KS Bedrift i dag nekter sine ansatte. 

 

De ansatte får også støtte fra Arbeidstilsynet som mener at det friperioden må utløse 1/5 for at 

det skal være forsvarlig hvile mellom vaktene. 

 

At den blå blå regjeringen har liten forståelse for de ansattes hverdag er en ting, men at 

arbeidsgiver ikke forstår behovet for hviletid og gode vaktordninger er langt mere 

skremmende for samfunnet. 

 

EL og IT Forbundet, Østfold med tilhørende klubber og fagforeninger vil støtte de 

streikende ved å være tilstede på eventuelle fanemarkeringer eller andre støtteaksjoner. 

 

 

Stå på kamerater – å svekke de ansattes vilkår styrker ikke beredskapen! 
 
 


