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Ditt bedriftsnavn inn her
Logo med forbundsnavn og region
med undertekst og adresselinje.

- Eller sammen med oss?
Handel og Kontor i Norge (HK) er LOs tredje største forbund med over 70 000 medlemmer.
Vår viktigste oppgave er å jobbe for at våre medlemmer har størst mulig trygghet i sitt
arbeidsforhold. Vi har over hundre års erfaring og mener at HK er det naturlige valget for
deg som jobber i det private næringslivet.
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Som medlem får du en rekke fordeler, blant annet forsikringer som g jelder privatlivet.
Med tariffavtale får du enda flere fordeler – av stor økonomisk verdi.
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Medlemsfordelene dine

Tariffavtale på min arbeidsplass

Juridisk hjelp

Hva betyr det for meg?

Du får gratis juridisk hjelp ved blant annet usaklig
oppsigelse, manglende lønnsutbetaling, konflikter
med bedriften og ved yrkesskade.

Tariffavtalen sikrer trygghet, likhet og rettferdighet
på arbeidsplassen. Samtidig gir tariffavtalen deg og
dine kolleger bedre lønns- og arbeidsvilkår enn det
loven gir.
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Etter tre års medlemskap kan du søke om inntil
50 000 kroner i stipend for utdanning ved høyskole
eller universitet.

Norges beste innbo og løsøreforsikring

LOfavør Kollektiv Hjemforsikring er markedets
beste hjemforsikring. Forsikringen har ingen øvre
forsikringssum.

Fordelsprogrammet LOfavør

Fordelsprogrammet tilbyr deg et utvalg av
bank- og forsikringer og blant annet rabatter på
leiebil, hotellovernatting og reise. Fordelsprogrammet
gjelder kun for medlemmene.

Det er ikke slik at fordeler som den femte ferieuka,
årlige lønnsøkninger, tjenestepensjon og avtalefestet
pensjon (AFP), har kommet av seg selv.
De har kommet gjennom politisk påvirkning og
tarifforhandlinger mellom partene i arbeidslivet.
Tariffavtale gir deg flere fordeler og økt trygghet.
Du er blant annet sikret bedre lønns- og arbeidsvilkår
enn det som er fastsatt i Arbeidsmiljøloven. Dette er
fordeler av stor økonomisk verdi, samtidig som du
sikres lik og rettferdig behandling f.eks. når det
gjelder lønnsutvikling.

Mer informasjon om dine medlemsfordeler og vilkår
finner du på www.lofavor.no og www.hkinfo.no.
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Utdanningsfond og stipender

Forskjeller med og uten tariffavtale
Med tariffavtale

Uten tariffavtale

Lønn

Tariffavtalen sikrer deg en garantilønn.
Lokalt på bedriften kan dere avtale mer lønn
ut over garantisatsene og andre fordeler.

Det er ingen lovbestemte minstelønnssatser i Norge. Du har heller ikke
krav på lokale lønnsforhandlinger.

Tillegg for kveld, natt og helg

Du er sikret rett til tillegg for arbeid på
ubekvemme tider av døgnet. Slike tillegg kan
for eksempel gjelde kvelds- og
helgearbeid, matpenger og skifttillegg.

Arbeidsmiljøloven gir deg ingen rett
til slike tillegg. Som all annen lønn må
ubekvemstillegg avtales særskilt.

Godtgjøring for høytidsdager

Når det er høytidsdager og loven gir deg fri,
er du sikret lønn for å jobbe disse dagene.

Loven gir deg kun rett til fri med lønn
1. og 17.mai.

Arbeidstid og overtid

Du har maksimalt 37,5 timers arbeidsuke.
Jobber du ut over dette, er du sikret overtidsbetaling.

Du har maksimalt 9 timers arbeidsdag
og 40 timers arbeidsuke. Bare arbeid
ut over dette gir overtid.

Overtidsbetaling

50-100 % i overtidstillegg for arbeid utover
37,5 timer per uke.

40 % overtidsbetaling, dersom du
jobber utover 9 timer den enkelte dag
og 40 timer den enkelte uke.

Ferie

5 uker

4 uker +1 dag.

Feriepenger

12 %

10,2 %.
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Med tariffavtale

Uten tariffavtale

Permisjoner

Korte velferdspermisjoner som fri med lønn
for å følge barn første gang det begynner
i barnehage og skole. I tillegg gis rett til
pappapermisjon med lønn.

Loven gir etter nærmere regler, foreldrene rett til noen permisjon i forbindelse
med fødsel, adopsjon m.m.

Permitteringer

Skal bedriften permittere sine ansatte, gir
tariffavtalen bestemte regler for frister.
I tillegg gir den rett og plikt til drøftelser
mellom tillitsvalgte og ledelse.

Er du uorganisert, må du kontakte NAV
om du har spørsmål.

Omorganisering og
nedbemanning

Du er sikret et sett med spilleregler som
garanterer de ansatte medbestemmelse
både før, under og etter prosessen.

du har kun rettigheter ved såkalte masseoppsigelser. Men uten tillitsvalgte står
du helt alene i prosessen.

Økonomisk sluttvederlag

Du har rett til sluttvederlag etter at du har fylt
50 år og har jobbet 10 år i bedriften. Dette
får du ved uførhet, oppsigelse eller konkurs.

Ingen rett til økonomisk sluttvederlag
gjennom lovverket.

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP er en del av tariffavtalen. Den gir deg en
livsvarig pensjon og kommer i tillegg til
folketrygdens alderspensjon og bedriftens
obligatoriske tjenestepensjonsordning (OTP).

Har du ikke tariffavtale er det kun folketrygdens alderspensjon og bedriftens
obligatoriske tjenestepensjonsordning
(OTP) som gjelder.
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Veien til tariffavtale

Hva koster det?

Kan du tenke deg årlig lønnsutvikling, den femte
ferieuken, høyere overtidstillegg, avtalefestet pensjon
(AFP) og økt innflytelse på egen arbeidsplass? Det er
tariffavtalen som gir deg det og du er bare åtte små
skritt unna for å få tariffavtale.

nok medlemmer, fremmer HK krav om tariffavtale,
på vegne av og etter fullmakt fra HK-medlemmene.

Medlemskontingenten beregnes etter bruttolønn per
måned. Du betaler 1,4 prosent av lønn, pluss en
forsikringskontingent på litt over 100,- kr per måned.

6. Arbeidsgiver ønsker ikke tariffavtale

Aller først må du snakke med kollegaene på jobben.
Kanskje flere kolleger er enig med deg om at tariffavtale vil bedre arbeidsbetingelsene for de ansatte?

HK-klubber kan, fra tid til annen, møte arbeidsgivere
som ikke ønsker å inngå tariffavtale. Kommer dere
ikke til enighet kan klubben bruke streik som virkemiddel, men det kan først skje etter at en mekler har
forsøkt å løse problemet. I situasjoner som dette er det
viktig at dere står sammen og har tett kontakt med HK.

2. Kontakt Handel og Kontor

7. Når tariffavtalen er på plass

Vi sørger for at en representant svarer på spørsmål
og bistår dere. Kontakt ditt nærmeste HK-kontor.
Oversikten finner du på www.handelogkontor.no

Nå er tariffavtalen på plass og dere skal velge tillitsvalgte. HK tilbyr informasjon og kursopplegg slik at
de nyvalgte tillitsvalgte settes i stand til å forvalte og
bruke tariffavtalen aktivt.

1. Snakk med kollegaene

3. Velg en kontaktperson på bedriften

4. Jo flere jo bedre
Dere står sterkere i krav om tariffavtale dersom de
aller fleste kolleger er medlem. Informer derfor din
kollega om fordelene med medlemskap og tariffavtale.

5. Få oversikt over antall medlemmer
Nye medlemmer registreres fortløpende. Når det er
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Velkommen som medlem – vi skal ta godt vare på deg!

Er du student, betaler du kroner 250 per semester.
Bruk vår kontingentkalkulator og sjekk ut hva det
koster: www.hkinfo.no

Ordinært medlem
Elevmedlem
Studentmedlem
Lærling

INNMELDING. FYLLES UT AV NYTT MEDLEM
(VENLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Personnummer (på grunn av forsikring)
Navn:						

Adresse:

Postnummer/sted:				

E-post adresse

Nå er det viktig å sjekke at lønns- og arbeidsvilkår
er i samsvar med tariffavtalens bestemmelser. Det er
også viktig å sørge for at alle nyansatte blir medlemmer
i HK.

Bedriftsnavn:					

Bedriftsadresse:				

Tlf. privat:					

Mobil:				

Husk at vi er til stede for dere også etter at tariffavtalen
er på plass og HK-klubben har startet sitt arbeid.
Vi vil støtte og bistå dere i arbeidet med å skape økt
trygghet for klubbens medlemmer.

Jeg samtykker i at medlemskontingenten trekkes fra min lønn, når slik ordning er avtalt med arbeidsgiver.
Dersom slik avtale ikke foreligger, trekkes kontingenten via avtalegiro som tilbys av HK ved innmelding.

8. HK-klubbens arbeid starter opp

Velg en eller flere kontaktpersoner av og blant
medlemmene. De holder kontakten med HK.

På våre nettsider finner du også mer informasjon om
medlemsfordeler og fordeler med tariffavtale.

Stillingsbetegnelse: 								

Sted:

Dato:			

Underskrift:

Ønsker du annen betalingsordning, ta kontakt med HKs infotelefon 815 48 055

Org.nr.

Tlf. arbeid:
Brutto lønn per måned:
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Ta kontakt

Handel og Kontor i Norge

FYLLES UT AV VERVEREN

post@hkinorge.no
(Hovedkontoret)
Tlf: 23 06 11 80

(VENLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

HK-region Øst

Navn:

ost@hkinorge.no
(Østfold, Oslo og Akershus)
Tlf: 23 06 11 86

Adresse:
Postnummer/sted:
Jeg ønsker å spare til vervepremie nummer:
Jeg ønsker flere vervekuponger (oppgi antall):

Vårt mål er å sikre våre medlemmer
trygghet både i arbeidslivet og
privatlivet. Dette g jør vi g jennom
å forhandle frem bedre lønns- og
arbeidsvilkår. Når du tar kontakt
stiller vi opp for deg, og vi er bare
noen tastetrykk unna.

SVARSENDING
Handel og Kontor i Norge
Svarsending 1030
0090 Oslo

HKs Fredrikstadkontor
(Østfold)
Tlf: 69 31 16 82

HK-region indre Østland
indre.ostland@hkinorge.no
(Hedmark og Oppland)
Tlf: 62 54 11 40

HK-region Østlandet sør

ostlandet.sor@hkinorge.no
(Buskerud,Vestfold og Telemark)
Tlf: 33 30 04 80

HK-region Agder og Rogaland
agder.rogaland@hkinorge.no
(Aust og Vest-Agder og Rogaland)
Tlf: 51 50 02 28

HK-region Vest

vest@hkinorge.no
(Hordaland og Sogn og Fjordane)
Tlf: 55 55 71 00
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HK-region Midt-Norge

midt.norge@hkinorge.no
(Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag)
Tlf: 73 80 73 50

HK-region Nord-Norge

nord.norge@hkinorge.no
(Nordland,Troms og Finnmark)
Tlf: 77 60 30 60

HKs Bodøkontor
(Nordland)
Tlf: 75 54 96 50

