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MEKLING I NOR-OPPGJØRET MELLOM DNMF OG NORGES REDERIFORBUND 
 
25. November gjennomføres mekling på NOR området mellom Dnmf og Norges 
rederiforbund. 
Fristen for meklingen er 25. November kl. 24.00. 
 
De medlemmene som er omfattet av første streikeuttak, omfattet av plassfratredelsen, 
får direkte beskjed. 
 
De forholder seg på følgende måte: 
Dersom vi ikke kommer frem til enighet senest kl. 24:00, 25. November er dere tatt ut i 
streik med arbeidsnedleggelse kl. 06.00 26. november.  

Det vil være mulighet til, for arbeidsgiver, å sende dispensasjonssøknader og disse 
sendes til hmb@dnmf.no.  

Dispensasjonene vil bli gitt dersom det er fare for liv og eller helse, samt at vi plikter å 

unngå skade på materiell. Det er derfor mulig å søke dispensasjon for å stenge ned/ta 

ned maskiner og utstyr el. Arbeidet stanses når fartøyet når havn, men unntak av 

eventuelle dispensasjoner. For de som ikke må være igjen om bord, skal disse gå på land 

så raskt som mulig. Det vil ikke være anledning til å gå om bord igjen før etter streiken 

er avsluttet med mindre en omfattes av en dispensasjon. Går en om bord under en streik 

er dette på eget ansvar, da en ikke er dekket av arbeidsgivers forsikringer, 

yrkesskadeerstatning og tilsvarende.  

Under streiken er de streikende under arbeid for Dnmf og vil stå til disposisjon for 

streikevakt ol. Representanter for Dnmf sentralt vil ankomme til havn/base så fort som 
mulig møte opp og ordne det praktiske, streikevakter/vaktlag og overnatting.  

Dersom noen har behov for hotellrom, ta kontakt med Linda Norberg, ln@dnmf.no  eller 

Helene Brandal hjb@dnmf.no  mobil: 977 20 390. 

Kontaktperson/tillitsvalgte er ansvarlig for å organisere vaktlag/streikevakter.    

For nærmere beskjed, ta kontakt med tillitsvalgte, følg med på nettsidene, e-post eller 

kontakt: 

Helene Brandal på mobil: 97720390  

Hege-Merethe Bengtsson på mobil: 414 41 818.    

 

mailto:hmb@dnmf.no
mailto:ln@dnmf.no
mailto:hjb@dnmf.no


1

Det norske maskinistforbund
Rosenkrantz gate 15
Postboks 2000 Vika
0125 OSLO, Norway

NO 970 167 935

Telefon: + 47 24 14 83 70
Telefaks: + 47 24 14 83 80

E-mail: post@dnmf.no
Web: www.dnmf.no

Bank: DNB ASA
Kontonr.: 8380.08.69946

INAB: NO33 8380 0869 946
SWIFT: DNBANOKKXXX

 

 

Streiken vil kunne bli utvidet med 4. dagers varsel og de medlemmene som er omfattet 
av et eventuelt 2. streikeuttak vil få direkte beskjed. 
 

 
BIDRAG VED STREIK 
 
Dersom medlemmer i Det norske maskinistforbund (Dnmf) blir omfattet av 
streik/arbeidsnedleggelse i regi av forbundet, permittert som følge av 
arbeidskonflikt eller arbeidsgivers lockout vil medlemmet ha rett til streikebidrag i 
tråd med forbundets vedtekter § 6.10. Det er forbundsstyret som fastsetter 
streikebidragets størrelse. 
 
Forbundsstyret vedtok med virkning fra 9. november 2020 at streikebidrag 
fastsettes til: 
Streikebidragssatsen skal gjelde hele landsmøteperioden. 
Satsen er lik for alle medlemmer uavhengig av stilling. 
Det utbetales streikebidrag til medlemmet med dekning fra første arbeidsdag medlemmet er i 
streik. Bidraget blir utbetalt med kr 1400,- pr tapt arbeidsdag etter skiftplan, og tilsvarende kr 
1400,- pr opparbeiding av lønnet fridag.  
Utbetalingene blir utbetalt i etterkant etter innlevert dokumentasjon» 

 
Streikebidraget er skattefritt i henhold til Skattelovens § 5-15 J, pkt. 5. 
 
Dersom forbundet har vedtatt arbeidsstans skal alle medlemmer lojalt følge 
vedtaket. Ingen må ta arbeid i virksomheter som er omfattet av arbeidsstans eller 
sympatiaksjoner. Den som likevel gjør dette, er streike- eller blokadebryter. I slike 
tilfeller faller streikebidraget bort og forbundsstyret kan beslutte å ekskludere 
vedkommende medlem.   
Tar medlemmet annet arbeid må dette godkjennes av forbundsstyret og 
streikebidraget faller bort. 
 
 
Fremgangsmåte for krav om streikebidrag 
Ved en eventuell arbeidsnedleggelse i forbundets regi vil lokal tillitsvalgt/klubb og 
streikekomite ha løpende kontakt med forbundet. Forbundet vil til enhver tid ha 
oversikt over hvem som er omfattet av arbeidsnedleggelsen. I god tid før en 
eventuell arbeidsnedleggelse vil tillitsvalgte/ streikekomite bli informert om 
fremgangsmåte. Netto tapt inntekt må dokumenteres. Dersom ikke arbeidsgiver 
opplyser hva netto tapt inntekt er må det opplyses om hvilket skattekort den 
enkelte skatter etter, samt brutto lønnstrekk. 
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Fremgangsmåte ved permittering/lockout 
Dersom et medlem får varsel om permittering eller lockout i forbindelse med streik 
i andre forbund må medlemmet umiddelbart ta kontakt med tillitsvalgt eller lokal 
klubb hos arbeidsgiver som koordinerer disse i forhold til forbundet.  Om det ikke er 
tillitsvalgt kontaktes DNMF ved økonomisjefen. 
 
Økonomisjef Christian Fossum kan kontaktes på mobiltelefon 916 49 453 eller 
epost: cf@dnmf.no 
 
Før et eventuelt bidrag ved permittering/lockout finner sted må forbundet motta 
bekreftelse på arbeidsgivers varsel, bekreftelse på at permittering/lockout er 
iverksatt samt bekreftelse på netto tapt inntekt. Dersom ikke arbeidsgiver opplyser 
hva netto tapt inntekt er må det opplyses om hvilket skattekort den enkelte skatter 
etter, samt brutto lønnstrekk. 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Hege-Merethe Bengtsson 
Administrerende direktør  
Det norske maskinistforbund/Dnmf 
Managing director  
Norwegian Unio of Marine Engineers/NUME 
 
mobil: +47 41441818 
e-post: hmb@dnmf.no 
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