Din stemme avgjør!
I årets forhandlinger mellom HK og
Fiskarorganisasjonenes
Arbeidsgiverforening (FA) for
Overenskomst for ansatte i Norges
Fiskarlag m/fl. kom partene til enighet
onsdag 7. november 2018.
Resultatet fra forhandlingene er
presentert i dette heftet. Nå skal du
bruke din rett til å stemme over
forhandlingsresultatet. Det er viktig at
alle HK-medlemmer deltar i
avstemmingen.

Dette er resultatene av forhandlingene:
Økonomi
Lønnstrinnene i A-lønnstabellen heves med 1,25 prosent med virkning fra 1. mai
2018. Alle gis ytterligere ett lønnstrinn med virkning fra 1 august 2018. Dette gir en
årslønnsvekst på 3,29 prosent.
Arbeidstid
I tariffoppgjøret for to år siden ble partene enige om at et lokalt utvalg utarbeider
bestemmelser om fleksibel arbeidstid. De nye bestemmelsene er i tråd med hva det
lokale utvalget har foreslått, bortsett fra antallet plusstimer som kan overføres til
neste avregningsperiode. Det kan nå overføres inntil 50 plusstimer.
Fellesbestemmelser
Avsnittet vedrørende personer med sykdom, uførhet eller nedsatt funksjonsevne
strykes for å motvirke ulikebehandling av denne gruppen ansatte.
Overtid
Det presiseres at det gis overtidsgodtgjørelse til ansatte som ikke er unntatt
arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
Kompensasjon m.m.
Bestemmelsen oppdateres i all hovedsak slik det lokale utvalget som ble avtalt i
tariffrevisjonen for to år siden har foreslått. Tidligere bestemmelse om
telefoniordning er oppdatert, og heter nå Elektroniske kommunikasjonstjenester
(EK-tjenester). Ansatte får dekket to EK-tjenester når det brukes i arbeidet.

Ekstra fridager
For arbeidstakere over 60 år gis det to fridager i tillegg til ferielovens seks ekstra
feriedager.
Retningslinjer for etter- og videreutdanningsfond
Det ble under tariffrevisjonen for to år siden avtalt å nedsette et lokalt utvalg for å
gjennomgå arbeidet med kompetanseheving og etterutdanning i organisasjonen.
Utvalget har foreslått en oppdatering av retningslinjer for etter- og videreutdanningsfondet. Formålet med fondet er å øke og opprettholde kompetansenivået
hos ansatte gjennom å yte økonomisk bistand til studier, kursavgift og reise- og
oppholdsutgifter. Søknader behandles av videreutdanningsrådet med representanter
fra begge parter, og utbetaling skjer på grunnlag av dokumenterte kostnader.
Arbeidstøy
Kompensasjonen til HK-medlemmer for bruk av eget arbeidstøy heves til kroner
800,- per år.
Utvalgsarbeid i perioden
Et partssammensatt utvalg skal vurdere § 7 Innplassering på lønnsplan og opprykk og
Bilag 1 Lønnsplan i sammenheng med lokalt avtalte vurderingskriterier for opprykk.
Utvalgets forslag til eventuelle endringer kan godkjennes under mellomoppgjøret i
2019.
Avtalefestet pensjon (AFP) og slitertillegg
Partene må følge resultatet fra LO-NHO oppgjøret. Hull i dagens AFP tettes og
sikrer at færre vil falle uforskyldt ut av ordningen. De som må gå av ved fylte 62, 63
og 64 år får det såkalte slitertillegget og sikres dermed bedre pensjon.
***
Dersom du ønsker en nærmere orientering om forhandlingsresultatet i forbindelse
med uravstemningen, ta kontakt med Jan Henrik Sandberg (HK-tillitsvalgte) eller
Bodil H. Andersen (faglig sekretær i HK). Protokollen kan lastes ned fra våre
nettsider eller her: Informasjon og protokoll

Forbundets behandling og anbefaling
HKs forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemmer JA til forhandlingsforslaget.
Oslo, 12. november 2018

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
HK.

Tidsfrister
➢

Torsdag 29. november kl. 15.00: avstemning på nett stenges. Fristen er
absolutt. Informasjon om resultatet av uravstemningen kunngjøres straks det er
klart på HKs nettsider: www.hkinfo.no

Bruk stemmeretten!

