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Landsoverenskomsten

Nå er det din tur!

Forhandlinger mellom HK og AAF ble gjennomført 24., 25. og 31. oktober og 8. november. Det
ble oppnådd enighet mellom partene.
Nå må du bruke din rett til å stemme over forhandlingsforslaget. Det er viktig at alle deltar.
Din stemme avgjør!


Ved et JA-resultat vil oppgjøret bli godkjent og etterbetaling vil skje fra 1. mai 2016.



Ved et NEI-resultat, forkastes forslaget og streik kan iverksettes 4 dager etter fristen for
uravstemningen.

Dette er hva partene ble enige om:
Økonomi
Partene ble enige om et generelt tillegg på 2,0 % og minimum kroner 8 500,- på lønnstabellen
i Landsoverenskomsten med virkning fra 1. mai 2016.
Årets oppgjør er basert på en økonomisk ramme på linje med resultatet i arbeidslivet for
øvrig. I tillegg er det innarbeidet en justering for gjennomførte strukturelle endringer som har
påvirket kostnadsanslagene.

Stillingsutvalget
I forbindelse med SU-behandling lokalt skal SU bestå av minst to representanter. Dersom det
er færre enn 10 ansatte i foretaket kan SU bestå av en fra hver part. En ny presisering i siste
setning gir partene rett til lik representasjon. Dette betyr at dersom en av partene velger å
forholde seg til hovedregelen og stille med to representanter, skal også den andre parten
gjøre det samme.

Bilag 1 Retningslinjer for Kompetansefondet
Det er kommet inn et nytt strekpunkt i formålsparagrafen til Kompetansefondet:
Bidra til faglig og personlig utvikling for den enkelte.
Det er videre presisert at det gis utdanningsstøtte til ansatte som er i både lønnet og ulønnet
utdanningspermisjon etter arbeidsmiljøloven.
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Utvalgsarbeid
Det vises til § 6 Lønnsbestemmelser. Det settes ned et partssammensatt utvalg med tre fra
hver av partene, som arbeider med å utvikle et fremtidsrettet lønnssystem basert på § 6.1.
Formål.
Utvalget gis følgende mandat:
Utvalget skal vurdere og foreslå endringer i § 6 Lønnsbestemmelser, som bidrar til å forenkle
og tydeliggjøre bestemmelsene for lønnsinnplassering og lønnsutvikling.
Utvalget får anledning til å trekke inn kompetanse utenfra og sette ned undergrupper etter
behov.
Utvalgsarbeidet skal være ferdig i løpet av august 2017, slik at forslagene kan bringes inn i det
kommende mellomoppgjøret.

Protokolltilførsel 1
Det vises til § 18 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP). HK og AAF er enige om å følge arbeidet
med pensjonsutredningene i offentlig og privat sektor, og vil ha dialog om ulike
pensjonsspørsmål i tariffperioden. I denne forbindelse skal AAF gjennomføre en kartlegging
av gjeldende pensjonsordninger blant foreningens medlemsforetak. Kartleggingen vil omfatte
pensjonsbetingelsene for foretakene og de ansatte og være klar innen 1. januar 2018.

Protokolltilførsel 2
For å sikre innsamling av lønnsopplysninger i AAFs medlemsforetak som kan gi en
lønnsstatistikk av god kvalitet, går statistikkutvalget i dialog med SSB med intensjon om å la
SSB overta deler av innsamlingen av lønnsopplysninger.

Frist for ferdigstillelse av

oppdragsavtale med SSB er 1. mars 2017.

Dersom du ønsker en nærmere orientering om forhandlingsresultatet i forbindelse med
uravstemningen, ta kontakt med HK eller klubblederen din. Hele protokollen fra
forhandlingene kan lastes ned fra HK nettsider: www.hkinorge.no
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Forbundets behandling og anbefaling
Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet.

Oslo, 10. november 2016

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.

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
 Søndag 27. november kl. 24.00: 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.hkinorge.no

Bruk stemmeretten!
3

