
 
 
 
 

 
 

27. september 2022 
 

– Tvungen lønnsnemnd utfordrer streikeretten 
 
Skolenes landsforbund er skuffet over at arbeidsministeren innfører 
tvungen lønnsnemnd. – Å bruke psykisk helse som argument for å stanse 
en lovlig konflikt, utfordrer den reelle streikeretten i Norge, sier 
forbundsleder Mette Johnsen Walker. 
 
Videre oppgis store samfunnsmessige konsekvenser som et annet argument for å innføre 
tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken.  
 
– Det beviser til fulle at lærerne er en så viktig gruppe for samfunnet at lønnskravene 
våre var helt på sin plass. Tvungen lønnsnemnd aktualiserer forbundets krav om å flytte 
forhandlingsansvaret for lærerne tilbake til staten, sier mener Mette Johnsen Walker. 
 
Hun er stolt av forbundets medlemmer som har stått i en rekordlang streik. 
 
– Jeg har stor forståelse for at mange av våre medlemmer er skuffet over at streiken ikke har 
ført fram, men jeg er sikker på at medlemmene er så profesjonelle at de går tilbake til sine 
elever og gjenopptar sine oppgaver, sier forbundslederen.  
 
Skolenes landsforbund forstår foreldre og andre som er bekymret for at ungene ikke får 
gå på skolen, men mener det blir feil å bruke denne bekymringen som et ledd i å 
innskrenke streikeretten.  
 
– Ansvaret for elevenes psykiske helse hviler ikke på læreren, men er ene og alene 
kommunenes ansvar. Dersom streiken medfører tapt læring eller at elever dropper ut, slik flere 
hevder, er dette et ansvar KS må ta på sin kappe, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.  
 
– Regjeringen avslører nå at det psykiske helsetilbudet i store deler av landet ikke er 
godt nok, fortsetter Johnsen Walker og minner om at psykisk helse aldri før har blitt 
brukt som et argument for tvungen lønnsnemnd, fortsetter hun.  
 
Skolenes landsforbund mener det nå haster mer enn noen gang å styrke laget rundt eleven, og 
at det følger med midler til dette arbeidet.  
 
– Nå har det vært fokusert så mye på elevene psykiske helse, både i pandemien og nå i 
streiken, at vi tar for gitt at nødvendige tiltak iverksettes, sier Johnsen Walker.  
 
– Avhengig av resultatet fra Rikslønnsnemnden, er det stor fare for at konflikten gjenoppstår 
ved vårens mellomoppgjør. Her påhviler det nemnden et stort ansvar for at det ikke skal ende 
slik, avslutter forbundslederen. 
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