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Retningslinjer for konfliktfondet

§ 1 Opparbeidelse
Det opparbeides et konfliktfond på den måte landsmøtet fastsetter, jfr. vedtektenes § 18. Fondet er 
felles for alle sektorer.

§ 2 Forvaltning og regnskap
Konfliktfondet forvaltes av forbundsstyret. Midlene skal plasseres slik at de er lett tilgjengelige i en 
konfliktsituasjon.

Det føres særskilt regnskap for konfliktfondet med revisjonsplikt. Kontrollkomiteen skal føre kontroll 
med at anvendelsen av konfliktmidler er i henhold til gjeldende regler. I komiteens redegjørelse 
overfor landsmøtet skal det ikke gis informasjon om fondets størrelse, jfr. vedtektenes § 7, andre 
ledd, bokstav d).

Alle medlemmer skal innbetale et engangsbeløp til fondet på kr 300. Beløpet kan reguleres etter 
vedtak i forbundsstyret. Medlemmer som ikke har innbetalt dette engangsbeløpet, har ikke rett til 
konfliktstøtte etter § 4.

§ 3 Bruk av konfliktmidler
Forbundsstyret godkjenner bruk av konfliktfondet.

Ved brudd i lønnsforhandlinger og når melding om dette er sendt meglingsmannen, belastes 
konfliktfondet for de utgifter forbundet måtte få som konsekvens av bruddet.

§ 4 Retten til konfliktstøtte
Konfliktstøtte gis i forbindelse med arbeidsstans (streik). Forbundsstyret kan, etter en nærmere 
vurdering, bestemme at det også skal gis økonomisk støtte til rettssak i forbindelse med en tvist 
mellom arbeidsgiver/arbeidstaker.

For å ha rett til konfliktstøtte ved arbeidsstans, må et medlem ha vært i arbeid på det tidspunkt 
arbeidsstansen inntrådte, og ha betalt kontingent til forbundet i minst en måned. Medlemmer som 
er sykemeldte når konflikten starter, får rett til støtte ved å dokumentere friskmelding.

Medlemmer som har gjennomført verneplikt eller siviltjeneste får støtte fra den dag de blir 
dimittert.

For å ha rett til konfliktstøtte i forbindelse med en tvist mellom arbeidsgiver/arbeidstaker må 
medlemmet ha betalt kontingent til forbundet i minst tre måneder.

§ 5 Streikebryter
Forbundsstyret kan beslutte at den som arbeider under en konflikt eller deler av en konflikt, eller 
opptrer illojalt i forbindelse med konflikt, mister retten til konfliktstøtte.


