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NOTAT 

 

Til: Landsstyret  
Fra: Torbjørn Brenna 
Dato: 24. januar 2018  
Saksnummer: 

 
 
 

Fastsettelse av streikebidrag 2018 
 
Dersom det blir konflikt i forbindelse med tarifforhandlingene, betaler NJ 
streikebidrag til medlemmer som tas ut i streik. Streikebidragene 
fastsettes av landsstyret.   
 
 
Bakgrunn: 

 

Bidragene ble i 2016 fastsatt slik: 

 

Streikebidraget kr. 650 per dag.  

Forsørgerbidraget kr. 95 per dag  

Det betales for 7 dager i uka. 

NJ følger tidligere retningslinjer for utbetaling av streikebidrag 

Vedtaket gjelder for alle oppgjørene i 2018.  

Spørsmålet om streikekontingent fra medlemmer som ikke er i streik vurderes av 

landsstyret når en streik eventuelt er i gang og man vet omfanget av den. 

 

 

Forsørget er barn og ektefeller/samboere med en inntekt som ikke overstiger G-

beløpet i Folketrygden, f.t kr. 93 634. Enslige forsørgere får doble forsørgerbidrag, 

men ikke doble streikebidrag. Det betales også forsørgerbidrag for barn man 

betaler bidrag for. 
 
Praksis innebærer også følgende:  

Det betales ikke streikebidrag/forsørgerbidrag til medlemmer som er på 
ferie, disse får feriepenger.  
Det betales ikke streikebidrag/forsørgerbidrag til medlemmer som er 
sykemeldt, disse får sykepenger.  
Det betales ikke streikebidrag/forsørgerbidrag til medlemmer som er på 
avspasering, disse har krav på lønn. 

 
Streikebidrag/forsørgerbidrag betales ut for hel stilling, dersom man har 

redusert stilling reduseres streikebidrag tilsvarende. (Beregningen gjøres ved å 

beregne antall dager, for eksempel gir 50 % stilling 3,5 dager i stedet for 7.) 
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Utbetaling av streikebidrag  
NJ vil utbetale streikebidrag direkte til hvert enkelt medlems bankkonto på 
grunnlag av data som redaksjonsklubbene sender inn etter å ha fått lister fra NJ. 
NJ har utviklet et dataverktøy som skal gjøre arbeidet enkelt og mer effektivt 
både for klubber og NJs økonomiavdeling. Frilansere tas inn i klubbenes oppgjør. 
Ingen utbetalinger vil finne sted uten at redaksjonsklubbenes tillitsvalgte har 
attestert regnearket. Dette gjøres på regnearket før det sendes inn elektronisk. I 
tillegg skal en papirkopi av regnearket skrives ut, attesteres av klubbleder og 
sendes NJ, enten via mail eller i vanlig post.Andre NJ-medlemmer som taper på 
grunn av streik kan også innvilges bidrag etter søknad til NJ. 
 
Vi utbetaler bidrag for hver 7. dag, som regel innen 10-12 dager og bruker 

ukeskillet slik at mandag er første dag. Etter avslutning av streiken tas en 

samleutbetaling, innen 10-15 dager etter streiken, der alt skal tas med. 
 
Streikekontingent  
Spørsmålet om streikekontingent bør vurderes av landsstyret når en streik 

eventuelt er i gang og man vet omfanget av den.
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NJs streikebidrag - kostnader ved et streikeuttak:  
NJs kostnader i streikebidrag er selvfølgelig helt avhengig av hvor mange 
medlemmer vi tar ut og hvor stor forsørgerbyrde disse har. Følgende 
regneeksempel baserer seg på at det er ett medlem i streik og at det i 
gjennomsnitt betales for 0.75 medlemmer i forsørgerbidrag. 
 
Disse tallene gjelder bare streikebidrag og forsørgertillegg og ikke andre 

streikeutgifter. 
 
Denne tabellen viser kostnadene i streikestøtte og forsørgerbidrag med henholdsvis 600 og 90 

kroner som beløp og antall tatt ut slik vedtaket for 2015 var. 
 
 

Antall  Beløp  Støtte Forsørgertillegg Sum pr. dag Sum pr. uke 

1.000  600/90  600.000 67.500 667.500 4.672.500 

2.000  600/90  1.200.000 135.000 1.335.000 9.345.000 

3.000  600/90  1.800.000 202.500 2.002.500 14.017.500 

3.650  600/90  2.136.000 240.300 2.376.300 16.634.100 

 

Denne tabellen viser kostnadene i streikestøtte og forsørgerbidrag med henholdsvis 650 og 95 

kroner som beløp og antall tatt ut. Kostnadsoverslag for en eventuell økning av summene.  
 

Antall  Beløp  Støtte Forsørgertillegg Sum pr. dag  Sum pr. uke 

1.000  650/95  650.000 71.250 721.250  5.048.750 

2.000  650/95  1.300.000 142.500 1.442.500  10.097.500 

3.000  650/95  1.950.000 213.750 2.163.750  15.146.250 

3.500  650/95  2.275.000 249.375 2.524.375  17.670.625 
 
Denne tabellen viser kostnadene i streikestøtte og forsørgerbidrag med henholdsvis 

700 og 100 kroner som beløp og antall tatt ut 
 
 

Antall  Beløp  Støtte Forsørgertillegg Sum pr. dag Sum pr. uke 

1.000  700/100  700.000 75.000 775.000 5.425.000 

2.000  700/100  1.400.000 150.000 1.550.000 10.850.000 

3.000  700/100  2.100.000 225.000 2.325.000 16.275.000 

3.500  700/100  2.450.000 262.500 2.712.500 18.987.500 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

AU innstiller overfor LS at streikebidrag og forsørgerbidrag justeres med prisvekst (3%) i forhold til 2016-tallene: 

• Streikebidraget fastsettes til kr. 670 per dag. 

• Forsørgerbidraget fastsettes til kr. 100 per dag 

• Det betales for 7 dager i uka. 

• NJ følger tidligere retningslinjer for utbetaling av streikebidrag 

• Vedtaket gjelder for alle oppgjørene i 2018. 

• Spørsmålet om streikekontingent fra medlemmer som ikke er i streik vurderes av landsstyret når en 
streik eventuelt er i gang og man vet omfanget av den.  

 
 
 

  


