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Fra:  Torbjørn Brenna 
Dato:  05.02.18 
Saksnummer:  18-…. 

 
 
 

STREIKEKOMITEER, MANDATER OG FULLMAKTER  

 
I forbindelse med MBL- og NRK-oppgjørene i 2018, må landsstyret oppnevne 

streikekomiteer for begge områdene, samt vedta mandater og fullmakter. 

 

STREIKEKOMITE NRK (forslag fra NRKJ) 

Hege Fagerheim (leder), NRKJ 
Torbjørn Brenna (nestleder), NJ 
Ståle Lidsheim, NJ 
Aslaug Watten, NJ, booking, tillatelser, logistikk 
Hans Christian Eide, adm.sjef (inkl lister og økonomi) 
Arild Jonsjord, mellomlederkontakt 
Irene Rossland, Strategi/kommunikasjon 
Marit Holmquist Fenne, Strategi/kommunikasjon 
Stian Malme, Underholdning, eventansvarlig 
Jan Børge Leirvik, Hordaland, DK-kontakt 
Jørgen Aune Hagen, Tyholt, DK-kontakt 
Heidi Odde Karstensen, Dokumentar og samfunn (SoMe-ansvarlig) 
Laila Bakken, Nyhetene/sentralredaksjonen (korrespondentkontakt) 
Helle Fjelldalen, Dagsrevyen (Marienlystansvarlig) 
 

 

STREIKEKOMITE MBL 

Torbjørn Brenna NJ, leder 

Den endelige streikekomiteen sammensettes av AU - med utgangspunkt i streikeuttaket 

som vedtas av AU. 
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MANDAT STREIKEKOMITEER 

• Streikekomiteen leder medlemmer som er i streik innenfor tariffområdet og har all 

beslutningsmyndighet knyttet til driftet av streiken. 

• Streikekomiteen har fullmakt til å avgjøre løpende spørsmål knyttet til 

disponeringen av ressurser i en konfliktsituasjon innenfor landsstyrets vedtak om 

bruk av konfliktfondet. 

• Streikekomiteen samarbeider nært med forhandlingsutvalget. 

• Streikekomiteen har møter alle hverdager og ellers når det er nødvendig - og 

orienterer AU og LS fortløpende om situasjonen. 

• Streikekomiteen skal sikre løpende informasjon til medlemmer, tillitsvalgte og 

offentligheten. 

 

INFORMASJONSKOMITEEN MBL 

• Informasjonskomiteen ledes av Hilde Tretterud.  

• AU får fullmakt til å utpeke de øvrige deltakerne, derav et medlem av OJs 

streikekomite. 

• Informasjonslederen sitter i streikekomiteen og driver arbeidet gjennom en egen 

informasjonskomite med et eget mandat.  

• Informasjonskomiteen er streikekomiteens informasjonsorgan under streiken og 

har ansvaret for informasjonsvirksomheten ved streik.  

• Informasjonskomiteens arbeid skal støtte opp under de krav og målsettinger som 

er fastsatt av forhandlingsutvalget som utgangspunktet for streiken ved å bidra til 

at medlemmene slutter opp om streiken, at de tillitsvalgte har nødvendig 

informasjon og at offentligheten får kunnskap om streikegrunnlaget.  

• Informasjonskomiteen samarbeider nært med streikekomiteen, NJs politiske leder 

ledelse og forhandlingsleder/ forhandlingsutvalget. 

 

STREIKEUTTAK - FULLMAKT 

Arbeidsutvalget vedtar plassfratredelse, både første uttak og eventuell opptrapping. 

 

BRUK AV KONFLIKTFONDET – RETNINGSLINJER 

• Alle utgifter knyttet til NJs tariffarbeid fra brudd i de ordinære 

tarifforhandlingene til meklingen eller eventuell konflikt er avsluttet, belastes 

konfliktfondet. Dette gjelder blant annet: 

o Tariffkonferanser 

o Ekstraordinære møter i landsstyret og arbeidsutvalget 

o Utgifter til forberedelse og etablering av en streikeorganisasjon 

o Drift av en eventuell streik 

o Streikebidrag 

• Ved streik innenfor MBL-området får alle lokallag en grunnbevilgning. 
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• Ved streik i NRK får alle klubbene en grunnbevilgning.  

• Lokale utgifter ut over dette skal godkjennes av streikekomiteen eller de som 

streikekomiteen gir slik fullmakt. Enkelttiltak ut over 20.000 kroner skal 

godkjennes av NJs sekretariatsleder eller den sekretariatslederen gir slik 

fullmakt.  

• Landsstyret drøfter i etterkant om det er behov for en ekstraordinær styrking 

av konfliktfondet. 
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