Tillitsvalgt på din
HK informerer Pensjon er
Avtalefestet
arbeidsplass
Deltidsansatte og fortrinnsrett
viktig for deg
Denne brosjyren handler om AFP i privat sektor.
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For deg som er tillitsvalgt
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for
deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4.
I tillegg har mange tariffavtaler bedre bestemmelser.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser:
§ 14-1 Informasjon om ledige
stillinger i virksomheten
Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten. Innleid arbeidstaker skal
informeres på tilsvarende måte.

§ 14-1 a. Drøfting om bruk av
deltid

er praktisk mulig drøftes med
arbeidstaker, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.
(4) Fortrinnsrett etter § 14-2, med
unntak av § 14-2 andre ledd første
punktum, går foran fortrinnsrett
for deltidsansatte.

Arbeidsgiver skal minst én gang
per år drøfte bruken av deltid med
de tillitsvalgte.

(5) Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte etter § 14–3 avg jøres av
tvisteløsningsnemda, jf. § 17–2.

§ 14-3. Fortrinnsrett for deltidsansatte

§ 14-4 a. Rett til stilling for
deltidsansatte tilsvarende
faktisk arbeidstid

(1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at
arbeidsgiver foretar nyansettelse i
virksomheten. Fortrinnsretten kan
også gjelde en del av en stilling.
(2) Fortrinnsretten er betinget av at
arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige
ulemper for virksomheten.
(3) Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som
arbeidstaker krever fortrinnsrett
til, skal spørsmålet så langt det

(1) Deltidsansatte som de siste 12
måneder jevnlig har arbeidet
utover avtalt arbeidstid, har rett til
stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre
arbeidsgiver kan dokumentere
at behovet for merarbeidet ikke
lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med
utgangspunkt i det tidspunkt
arbeidstaker fremmet sitt krav.

Nyttige lenker:
www.lovdata.no
www.hkinfo.no

Rett til høyere stillingsbrøk og heltid

HK er opptatt av å redusere deltid. Vi vil at alle som ønsker det skal
få jobbe heltid. Derfor vil vi hjelpe flere til å kreve sin rett på utvidet
stilling. Det gjelder både høyere stillingsbrøk og full stilling.

Hva gjør du som er ansatt?

Vi opplever at mange arbeidstakere og tillitsvalgte ikke er klar over
Du som ønsker full stilling eller høyere stillingsbrøk må melde fra
sine rettigheter. Det ønsker vi å gjøre noe med og håper dette inforom dette til arbeidsgiver. Du som jobber deltid har fortrinnsrett ved
masjonsheftet skal gi en bedre oversikt.
utlysning av stillinger eller stillingsbrøker og også hvis du de siste
12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett
Tillitsvalgtes rettigheter
til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden jf. arbeidsTariffavtalen består av en overenskomst og en hovedavtale. Den har
miljølovens §§ 14-3 og 14-4.
ofte bedre bestemmelser om deltidsansattes rett til høyere stillingsbrøk og full stilling enn arbeidsmiljøloven. Både tariffavtalen og arDen enkleste måten å gjøre dette på, er å skrive et brev eller en
beidsmiljøloven gir flere viktige verktøy og gode rettigheter som kan
e-post, og gjøre krav på den retten du har! Gjør det enkelt. Det
redusere deltid for dine medlemmer på bedriften.
viktigste er at det blir skriftlig overlevert til sjefen. Se eksempler
på HKs hjemmeside under fanen klubbarbeid.
Dette har du krav på:
• Informasjon om ledige stillinger i virksomheten.
• Drøfteskal
bruken
deltiddette?
med arbeidsgiver minst én gang i året.
Hvorfor
duavgjøre
• Faste månedlige møter med arbeidsgiver for å diskutere sysselSom deltidsansatt eller midlertidig ansatt skal du være klar over at du
settingsspørsmål, herunder bruken av deltid.
i mange sammenhenger går glipp av rettigheter og muligheter:
• Bistå medlemmer som ønsker å få utvidet sin stilling.
Dettetaper
kan dudu
som
Hva
påtillitsvalgt
deltid? gjøre:

• Snakk med medlemmene på bedriften om rettighetene de har.
ĳ Lønn. Erfaringsmessig er det vanskeligere å få høyere lønn i yrker
• Oppfordre medlemmene om å søke på ledige stillinger.
med mye bruk av deltid.
• Send liste til arbeidsgiver over hvem som ønsker utvidet stilling.
• Følg opp krav i møter og forhandlinger med arbeidsgiver.
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Hva har du som deltidsansatt krav på?

Arbeidsmiljøloven gir deg som deltidsansatt viktige rettigheter for å
få utvidet din stilling:
• Du har fortrinnsrett til å få utvidet stillingen din fremfor at
arbeidsgiveren ansetter nye. Dette gjelder både hele og deler av en
ledig stilling.
• Du har rett til en stilling tilsvarende det du faktisk jobber.
Dette gjelder deltidsansatte som de siste 12 månedene jevnlig
har arbeidet mer enn det som er avtalt i arbeidskontrakten.
Mange tariffavtaler gir deg i tillegg bedre rettigheter for å få utvidet
din stilling:
• Du har fortrinnsrett på timer og vakter som blir ledige framfor at
det brukes ekstrahjelp. Gjelder både midlertidig og fast.
• Du har rett til en stilling tilsvarende det du faktisk jobber. Dette
g jelder deltidsansatte som i en periode jevnlig har arbeidet mer
enn det som er avtalt i kontrakten.

Hva gjør du som er deltidsansatt?

Du som ønsker høyere stillingsbrøk eller full stilling må melde fra
skriftlig om dette til arbeidsgiver. Skriv et brev eller en e-post og gjør
krav på den retten du har!
Gjør det enkelt. Det viktigste er at kravet blir skriftlig levert til arbeidsgiver. Du finner eksempler på skriftlig krav på www.hkinfo.no
under fanen klubbarbeid.
Ikke ledig stilling/timer i dag. Send skriftlig beskjed til arbeidsgiver
at du ønsker høyere stillingsbrøk eller full stilling. Da er arbeidsgiver
informert om hva du ønsker neste gang det blir noe ledig.
Ledig stilling/timer i dag. Send skriftlig krav om fortrinnsrett til hele
eller deler av ledige stillinger og timer.
Stillingsprosent tilsvarende det du jobber. Har du jevnlig jobbet mer
enn det som står i kontrakten? Still skriftlig krav til arbeidsgiver om
stillingsprosent tilsvarende det du faktisk arbeider.
Trenger du bistand? Kontakt din tillitsvalgt på bedriften eller ditt
nærmeste regionkontor i HK.
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Hvorfor skal du gjøre dette?

Det er viktig at du som deltidsansatt er klar over at du kan gå glipp av
rettigheter og muligheter. Hva kan du tape på deltid?
Lønn. Det er vanskeligere å få høyere lønn i yrker med mye bruk av
deltid
Pensjon. Deltid betyr lavere inntektsgrunnlag og mindre innbetaling
til pensjon. Har du en deltidsstilling under 20 prosent er du ikke
garantert tjenestepensjon.
● En uenighetsprotokoll må inneholde tidspunkt og sted for møtet,
hvemKrav
somfra
deltok,
hva uenigheten
dreier
om
og underskrift
Press.
arbeidsgiver
om å jobbe
merseg
enn
avtalt
gir mindreav
begge parter.
oversikt
på hvor mye og når du skal jobbe. Varierende lønn hver
måned gir økonomisk utrygghet. Det gjør det vanskelig å planlegge
●
Samtidig vil vi oppfordre til at de som ufrivillig er i en deltidsstilfritiden.
ling melder seg som arbeidssøkende på NAV. Man vil ikke i en slik
situasjonDet
være
berettiget til ådagpenger,
menseg
deti er
viktignår
at man
Karriere.
er vanskeligere
videreutvikle
jobben
du erblir
registrert. Opplæring og andre kompetansehevende tiltak skjer
deltidsansatt.
kanskje når du ikke er på jobb. Du kan gå glipp av samarbeid med
kollegaer om nye arbeidsprosesser og rutiner.
Sykelønn. Det er ofte mye arbeid for deltidsansatte å få de sykepengene de har krav på. Du må i noen tilfeller dokumentere at du
har jobbet mer enn det som står i kontrakten din.

Verv en kollega, eller meld deg inn på
www.handelogkontor.no

Boliglån. Med dagens boligpriser trenger de fleste store lån i banken
for å skaffe seg sin første bolig. Deltidsstilling betyr et lavere
Mars
2015
inntektsgrunnlag
og mindre i lån.
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Hvis arbeidsgiver avslår?

Avslår arbeidsgiver ditt krav om utvidet stilling, må det være saklig
grunn. Husk at du har både lov- og avtaleverk på din side. Arbeidsgiver har skrevet under på tariffavtalen og skal uansett følge loven.
Dette forplikter.
Mener du å ha fortrinnsretten på din side, er det derfor viktig at du:
• Krever å få avslaget skriftlig og ber om en begrunnelse.
• Bruker din tillitsvalgt og fagforeningen i prosessen for å få utvidet
stilling.

Hvis brudd på overenskomsten (tariffavtalen)

Kontakt tillitsvalgt. Er du uenig i arbeidsgivers avslag jf. overenskomstens
bestemmelser om deltidsansattes fortrinnsrett, er det viktig at du
kontakter tillitsvalgt snarest mulig.
Forhandlingsmøte. Ved uenighet om overenskomstens bestemmelser,
kan tillitsvalgt kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiver.
Uenighetsprotokoll. Blir ikke tillitsvalgte og arbeidsgiver enige, må
det skrives uenighetsprotokoll. Den må inneholde tidspunkt og sted
for møtet. Hvem som deltok og hva uenigheten dreier seg om.
Protokollen må signeres av begge parter.
Videre behandling. Uenighetsprotokoll sendes ett av HKs regionkontorer for videre behandling av saken.
Meld fra til NAV. Er du ufrivillig deltidsansatt, oppfordrer vi deg til å
melde deg som arbeidssøker på NAV. Det er viktig å bli registrert.

Hvis brudd på loven

Avviser arbeidsgiver kravet ditt, kan du kreve at saken behandles av
tvisteløsningsnemnda (arbeidsmiljøloven § 17-2). Her er det bestemte
krav til dokumentasjon og svært kort frist. Kontakt derfor tillitsvalgt
eller HKs regionkontor for bistand med en gang du har mottatt
skriftlig avslag fra arbeidsgiver.
Du må fremme saken for tvisteløsningsnemnda senest 4 uker etter at
arbeidsgiver skriftlig har avslått kravet ditt (arbeidsmiljøloven § 17-2 a).
Fristen er absolutt.
Er du uenig i tvisteløsningsnemndas avg jørelse, kan du bringe saken
inn for domstolene. Fristen er 8 uker etter at du mottok nemndas
avg jørelse. Hvis ikke får nemndas vedtak virkning som rettskraftig
dom og du kan kun kreve erstatning (arbeidsmiljøloven §14-4 b).

Er du ikke medlem i HK?

Meld deg inn på www.hkinfo.no

Vil du vite mer om muligheten for å få AFP?
Vil
Vildu
duvite
vitemer
merom
ommuligheten
mulighetenfor
forååfå
fåAFP?
AFP?
Kontakt HK i din region.
Kontakt
KontaktHK
HKiidin
dinregion.
region.
Handel og Kontor i Norge
post@hkinorge.no
Handel
Handelog
ogKontor
Kontori iNorge
Norge

HK-region Agder og Rogaland
agder.rogaland@hkinorge.no
HK-region
HK-regionAgder
Agderog
ogRogaland
Rogaland

HK-region Øst
ost@hkinorge.no
HK-region
HK-regionØst
Øst

HK-region Vest
vest@hkinorge.no
HK-region
HK-regionVest
Vest

(Østfold, Oslo og Akershus)
ost@hkinorge.no
ost@hkinorge.no
Tlf:
23 06Oslo
11 86
(Østfold,
(Østfold,
Oslo
og
ogAkershus)
Akershus)
Tlf:
Tlf:23
2306
0611
1186
86

(Hordaland og Sogn og Fjordane)
vest@hkinorge.no
vest@hkinorge.no
Tlf:
55 55 71og
00Sogn
(Hordaland
(Hordaland
og
Sognog
ogFjordane)
Fjordane)
Tlf:
Tlf:55
5555
5571
7100
00

HKs Fredrikstadkontor
(Østfold)
HKs
HKsFredrikstadkontor
Fredrikstadkontor

HK-region Midt-Norge
midt.norge@hkinorge.no
HK-region
HK-regionMidt-Norge
Midt-Norge

Tlf: 69 31 16 82
(Østfold)
(Østfold)
Tlf:
Tlf:69
6931
3116
1682
82

HK-region indre Østland
indre.ostland@hkinorge.no
HK-region
HK-regionindre
indreØstland
Østland

(Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag
midt.norge@hkinorge.no
midt.norge@hkinorge.no
og
Nord-Trøndelag)
(Møre
(Møre
og
ogRomsdal,
Romsdal,Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Tlf:
73 80 73 50
og
ogNord-Trøndelag)
Nord-Trøndelag)
Tlf:
Tlf:73
7380
8073
7350
50

HK-region Østlandet sør
ostlandet.sor@hkinorge.no
HK-region
HK-regionØstlandet
Østlandetsør
sør

(Nordland,Troms og Finnmark)
nord.norge@hkinorge.no
nord.norge@hkinorge.no
Tlf:
77 60 30 60 og
(Nordland,Troms
(Nordland,Troms
ogFinnmark)
Finnmark)
Tlf:
Tlf:77
7760
6030
3060
60

(Hedmark og Oppland)
indre.ostland@hkinorge.no
indre.ostland@hkinorge.no
Tlf:
62 54 11
(Hedmark
(Hedmark
og
og40
Oppland)
Oppland)
Tlf:
Tlf:62
6254
5411
1140
40

HK-region Nord-Norge
nord.norge@hkinorge.no
HK-region
HK-regionNord-Norge
Nord-Norge

(Buskerud,Vestfold og Telemark)
ostlandet.sor@hkinorge.no
ostlandet.sor@hkinorge.no
Tlf:
33 30 04 80
(Buskerud,Vestfold
(Buskerud,Vestfold
og
ogTelemark)
Telemark)
Tlf:
Tlf:33
3330
3004
0480
80

HKs Bodøkontor
(Nordland)
HKs
HKsBodøkontor
Bodøkontor
Tlf: 75 54 96 50
(Nordland)
(Nordland)
Tlf:
Tlf:75
7554
5496
9650
50

HKi iNorge
Norge
HK
HK
HK
i
i
Norge
Norge
HK
HK
i iNorge
Norge
Adresse:
Youngsgate 11, 0181 Oslo

Adresse:
Oslo
Telefon:Torggata
23 06 1112,
80,0181
E-post:
post@hkinorge.no
Adresse:
Adresse:
Youngsgate
Youngsgate
11,
0181
0181
Oslo
Oslo
Telefon:
23
06 11 80, 11,
E-post:
post@hkinorge.no
hkinfo.no
Adresse:
Adresse:
Torggata
Torggata
12,
12,
0181
0181
Oslo
Oslo
Telefon:
Telefon:
2323
0606
1111
80,80,
E-post:
E-post:
post@hkinorge.no
post@hkinorge.no
hkinfo.no
Telefon:
Telefon:
2323
0606
1111
80,80,
E-post:
E-post:
post@hkinorge.no
post@hkinorge.no
hkinfo.no
hkinfo.no
hkinfo.no
hkinfo.no
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Handel og Kontor

Handel og Kontor
Handel
og Kontor
i Norgeog
Handel
Handel
ogKontor
Kontor
i Norge
Handel
og
ogKontor
Kontor
Agder
og
Rogaland
iHandel
Norge
iRegion
Norge
Region
Agder
og
Rogaland
i Norge
i Norge
Region
Region
Agder
Agder
ogog
Rogaland
Rogaland
Region
Region
Agder
Agder
ogog
Rogaland
Rogaland

Handel og Kontor
Handel
og Kontor
i Norgeog
Handel
Handel
ogKontor
Kontor
i
Norge
Handel
Handel
og
Kontor
Region
Indre
Østland
i Norge
i NorgeogKontor
Region Indre Østland
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(Aust og Vest-Agder og Rogaland)
agder.rogaland@hkinorge.no
agder.rogaland@hkinorge.no
Tlf:
51
50
02 28
(Aust
(Aust
og
og
Vest-Agder
Vest-Agder
og
ogRogaland)
Rogaland)
Tlf:
Tlf:51
5150
5002
0228
28

(Hovedkontoret)
post@hkinorge.no
post@hkinorge.no
Tlf:
23 06 11 80
(Hovedkontoret)
(Hovedkontoret)
Tlf:
Tlf:23
2306
0611
1180
80

