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Tillitsvalgt på din arbeidsplass
Har du tenkt på å bli tillitsvalgt, men trenger å vite mer om
hva det innebærer? Så bra! Her får du svar på noe av det du
kanskje lurer på.

Hva betyr det å være tillitsvalgt?
Å ta på seg rollen som tillitsvalgt er både lærerikt og gøy.
Blir du valgt, betyr det at dine organiserte kolleger har tillit til at du
kan være deres talsperson på arbeidsplassen. Du er dermed anerkjent
som en dyktig arbeidstaker med erfaring og innsikt om bedriften.
Det er altså du som best kan representere dine kolleger på en trygg
og god måte overfor arbeidsgiver. Både i saker som gjelder for den
enkelte og for hele HK-fellesskapet på arbeidsplassen.

Hvordan velges du som tillitsvalgt?
Tillitsvalgte velges av og blant medlemmene på arbeidsplassen. Dette
kan gjøres på et medlemsmøte. Vi anbefaler at det alltid velges minst
to tillitsvalgte som skal representere medlemmene. Det betyr at dere
alltid er to i møte med arbeidsgiver.

Hva får du som tillitsvalgt av kurs og skolering?
HK har en egen tillitsvalgtskolering. Den består av fire kurs som
skal gi deg bedre innsikt i og økt kunnskap om arbeidslivets lover og
regler. Kursene vil bidra til å gjøre deg trygg i rollen som tillitsvalgt.
Trinn 1: Det første kurset vil gi deg bedre oversikt og økt forståelse
av tillitsvalgtrollen, HKs organisasjon, lover og regler i arbeidslivet
og tariffavtalen.
Trinn 2A Lover og avtaler: Det neste kurset vil gi deg en dypere
innsikt i hva det betyr å være tillitsvalgt, lover og avtaler og hvordan
føre saker for medlemmene.
Trinn 2 B Organisasjonskunnskap: Dette kurset vil gi økt innsikt i
og økt forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape
trygghet for selvstendig handling.
Trinn 3 Forhandlinger: Dette er et kurs i forhandlingsteknikk og
bruk av den lokale forhandlingsretten. Det handler om å forberede
og g jennomføre lokale forhandlinger.
Mer informasjon om våre kurs for tillitsvalgte:
https://www.hkinfo.no/Kurs-og-aktiviteter/

Hvilke rettigheter og plikter har du som tillitsvalgt?
I hovedavtalen, som er en del av tariffavtalen dere har på arbeids
plassen, står det hva tillitsvalgte har av rettigheter og plikter.
Vi nevner her noen av dem.
Tillitsvalgte har rett til:
•
•
•
•
•
•

å representere arbeidstakerne på arbeidsplassen
å forhandle om lønns- og arbeidsvilkår
nødvendig tid til å utføre sitt tillitsverv i bedriften
fri i forbindelse med møter og kurs i regi av HK
innsyn i bedriftens regnskap og årsoppgjør
å drøfte bedriftens lønns- og arbeidsforhold, økonomi og drift,
sysselsettingsspørsmål, omorganiseringer og nedleggelser

Hva får du igjen for å være tillitsvalgt?

Medbestemmelse. Du som tillitsvalgt kan påvirke arbeidshverdagen
til deg og dine kolleger. Det kan være å sikre retten til økt stillingsbrøk og heltid, nødvendig kompetanseutvikling, trygge omstillinger
og bedre lønn og pensjon.
Kompetanse. Du som tillitsvalgt kan videreutvikle deg gjennom ulike
kurs og skolering. Du får erfaring og kompetanse til å lede og forhandle. Dette gir også gode muligheter for nye og uante karriereveier.
Trygghet. Du som tillitsvalgt får møte andre likesinnede. Det gir
gode muligheter for å utvikle gode faglige nettverk. Mange får også
venner for livet. Det gir deg større trygghet i din rolle som tillitsvalgt.

Tillitsvalgtes år 2019
I dag har HK over 5 300 tillitsvalgte. I år vil HK sammen med LO og
andre LO-forbund markere tillitsvalgtes år 2019.
Dette blir et år der vi:
• hedrer alle våre tillitsvalgte ute på arbeidsplassene
• jobber for å styrke tillitsvalgtes rolle, kompetanse og nettverk
• løfter tillitsvalgte opp og fram

Bli en av våre HK-ambassadører da vel!
Vi trenger alltid flere HK-ambassadører. Vi trenger gode tillitsvalgte
som kan representere medlemmene. Tillitsvalgte som kan sørge for
at arbeidshverdagen blir bedre er viktig! Tenk om du kan bidra til
det!
Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hva det vil
si å være tillitsvalgt:
https://www.hkinfo.no/Kontakt-oss

Har du spørsmål, eller trenger du hjelp?
Kontakt en av oss eller send melding til:

hk-klubben@obos.no

Vil du vite mer om muligheten for å få AFP?
Kontakt HK i din region.
Handel og Kontor i Norge

HK-region Agder og Rogaland

HK-region Øst

HK-region Vest

HKs Fredrikstadkontor

HK-region Midt-Norge

vest@hkinorge.no
(Hordaland og Sogn og Fjordane)
Tlf: 55 55 71 00

(Østfold)
Tlf: 69 31 16 82

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

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

HK-region Nord-Norge

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

HK-region Østlandet sør

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

HKs Bodøkontor
(Nordland)
Tlf: 75 54 96 50

Handel og Kontor
i Norge

HK i Norge
Adresse: Torggata 12, 0181 Oslo
Telefon: 23 06 11 80, E-post: post@hkinorge.no
hkinfo.no

Region Agder og Rogaland
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ost@hkinorge.no
(Østfold, Oslo og Akershus)
Tlf: 23 06 11 86
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agder.rogaland@hkinorge.no
(Aust og Vest-Agder og Rogaland)
Tlf: 51 50 02 28

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

