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Bilselgeravtalen

Nå er det din tur!
Forhandlingene mellom NBF/NHO og HK om revisjon av Bilselgeravtalen ble gjennomført 14. juni
2016. Nå må du bruke din rett til å stemme over resultatet. Det er viktig at alle deltar. Din
stemme avgjør!
Årets resultat er i tråd med rammene industrien har lagt (frontfaget) som er retningsgivende for
alle tariffavtaleforhandlinger.

Dette er de viktigste resultatene:
Økonomi:
Det gis ikke generelt tillegg, dette i tråd med resultatet i frontfaget.
Matpengene heves til kr 82,50 (§13.6).
Forskuttering av sykepenger (Ny paragraf 14):
NBF og HK vil anbefale lokale parter om å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger
der dette ikke gjøres. Partene anmoder bedriftene om ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere i
bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.
Protokolltilførsler:
Pensjon
Vedr. tjenestepensjon vises det til vedlegg 5 og 6 i Riksmeklerens møtebok i sak 2016 mellom
Norsk Industri og Fellesforbundet.
Mangfold i arbeidslivet
Flyktninge- og migrasjonsutfordringene har aktualisert betydningen av aktiv mangfoldsledelse. HK
og NBF vil derfor fremheve Felleserklæringen om mangfold i arbeidslivet:
-

HK og NBF er enige om at det sentralt og lokalt må arbeides for å tilrettelegge forholdene
slik at etniske minoritetsgrupper i større grad velger å ta arbeid innenfor næringslivet.
På denne bakgrunn bør derfor partene lokalt diskutere bedriftskulturelle problemstillinger
knyttet til rekruttering av minoritetsgrupper, som for eksempel praktisk tilrettelegging og
holdningsspørsmål.

Hele protokollen fra forhandlingene kan lastes ned fra HK sine nettsider: www.handelogkontor.no

Forbundets behandling og anbefaling:
HKs forhandlingsutvalg anbefaler enstemmig medlemmene om å stemme JA til forslaget.
Oslo, 19. august 2016
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Slik stemmer du


Du kan stemme på nett ved å logge deg inn på "Min side" på www.hkmedlem.no



Du kan stemme på SMS ved å sende "HK JA" eller "HK NEI" til 1930. Dette forutsetter at
HK har ditt mobilnummer registrert.



Du kan stemme på papir ved å laste ned din stemmeseddel på "Min side". De som har fått
tilsendt stemmemateriell på papir, kan benytte stemmeseddelen og svarkonvolutten de fikk.
Stemmeseddelen kan også scannes og e-postes til post@handelogkontor.no

Opplever du problemer ved innlogging til "Min side", eller du ikke får stemt via SMS, kan det tyde
på at HK har feil opplysninger registrert på deg. Ta i så fall kontakt med ditt regionkontor.
Hvis du har fått tilsendt stemmemateriell på papir er det fordi HK verken har e-postadresse eller
mobilnummer registrert på deg. Ønsker du for framtida å motta dette elektronisk, ta kontakt med
ditt regionkontor slik at vi får registrert inn disse opplysningene.

Tidsfrister


Fredag, 5. september kl. 15.00: avstemning på nett stenges. Papirstemmer må være
hovedkontoret i hende innen denne tid. Fristen er absolutt. Ta høyde for tid til postgang.
Informasjon om resultatet av uravstemningen kunngjøres straks det er klart på HKs
nettsider: www.handelogkontor.no

Bruk stemmeretten!
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