Resultatet av forhandlinger på Sentralavtalen
Forhandlingene mellom LO Finans HK og
Finans Norge startet 12. oktober. Natt til
14. oktober forelå et anbefalt forhandlingsresultat.
Nå må du bruke din rett til å stemme over
resultatet. Det er viktig at alle med
stemmerett deltar.

Fristen for å gi din stemme er
onsdag 28. oktober 2020 kl. 12.00.
Forhandlingsdelegasjonen anbefaler deg å stemme JA til resultatet.

Redegjørelse for resultatet og anbefaling
LO Finans (HK og Fagforbundet) og Finans Norge ble natt til
14. oktober enige om lønnsoppgjøret for de ansatte i finanssektoren.
Etter lange og krevende forhandlinger ble partene enige om et
resultat som kun omfattet lønnstillegg. Det gis et generelt tillegg på
lønnsregulativets satser på 0,3 prosent, minimum 1.500 kroner per
år, med virkning fra 1. mai 2020.
Øvrige bestemmelser i overenskomsten ble videreført i to år uten
endringer.
Finans Norge sto hardt på å fjerne lønnsregulativet og ta vekk retten
til redusert arbeidstid for de over 64 år. For vår forhandlingsdelegasjon var det umulig å akseptere en forringelse som vil gjøre det
vanskeligere å påvirke lønnsdannelsen, heve lavtlønte, og utjevne
lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som har vært viktige mål.
Å fjerne lønnsregulativet uten sikringsbestemmelser og gi fra seg
framforhandlede goder for seniorer ble umulig å godta.

Når arbeidsgivernes krav ble avvist var det ikke vilje til å bli enige om
andre bestemmelser.
Resultatet er i tråd med den økonomiske rammen fra frontfaget og i
dagens situasjon anbefaler en samlet forhandlingsdelegasjon å
stemme JA til resultatet.
Dersom du ønsker en nærmere orientering om forhandlingsresultatet
i forbindelse med uravstemningen, ta kontakt med HK i Norge.
Protokollen fra forhandlingene kan lastes ned fra HK nettsider:
www.hkinfo.no

Oslo, 15. oktober 2020

OooO
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 i Norge.
Tidsfrister
➢
Onsdag 28. oktober kl. 12.00 stenges avstemningen. Informasjon om
resultatet av uravstemningen kunngjøres straks det er klart på HKs
nettsider: www.hkinfo.no

Bruk stemmeretten!

