TARIFFREVISJONEN 2020

Bensinstasjonsoverenskomsten
(Energistasjonsoverenskomsten)
Uravstemning
over anbefalt resultat fra meklingen mellom
HK og Virke
•
•
•

Informasjonsmateriell
Stemmemateriell
Uravstemningsfristen er 18. november 2020 kl. 14.00

Alle medlemmer som omfattes av avtalene har rett og plikt til å
stemme over forslaget.

Din stemme avgjør!
Forhandlingene i tariffoppgjøret
mellom HK og Virke ble gjennomført
29. oktober.
Nå må du bruke din rett til å stemme
over resultatet. Det er viktig at alle
deltar.

Fristen for å gi din stemme er
18. november 2020, kl. 14.00!

Dette er resultatene for Bensinstasjonsoverenskomsten
Nytt navn: Energistasjonsoverenskomsten!

Økonomi
Lønnsregulering
Trinn 6 økes med 9 kr per time/kr 1463 i måneden fra 1. april 2020.
Trinn 1-5 + ungdomssats økes med kr 3,- per time/kr 488- i måneden fra 1. april
2020.
Fjernet den lavest betalte stillingskategorien
Tidligere hadde denne overenskomsten to stillingskategorier; kiosk-/
kassaekspeditør og butikkpersonell. Lønna var betydelig lavere for kiosk-/
kassaekspeditørene. Nå er denne stillingskategorien som ga lavest lønn fjernet.
Alle som tidligere har blitt lønnet etter den, får nå høyere lønn.
Nye minstelønnssatser fra 1. april 2020 blir som følger:
Personellkategorier

Ny månedslønn

Ny timelønn

Ungdom

kr 20 367

kr 125, 34

Butikkpersonell 0 år

kr 25 687

kr 158,07

Butikkpersonell 2 år

kr 26 174

kr 161,07

Butikkpersonell 3 år

kr 26 662

kr 164,07

Butikkpersonell 4 år

kr 27 149

kr 167,07

Butikkpersonell 5 år

kr 28 124

kr 173,07

Butikkpersonell 6 år

kr 32 024

kr 197,07

12-timersregelen er fjernet
Ansatte som har jobbet mindre enn 12 timer i uka, har fram til nå ikke hatt rett til
tillegg når de har jobbet kveld, natt og helg. HK har i mange år ønsket å bli kvitt
denne ordningen. Nå er den endelig fjernet.
Matpenger
Matpengesatsen i § 3.7 økes til kr 90,Samarbeid om bærekraft og utvikling av energistasjonene
I årets tariffoppgjør har HK gått i front for å etablere et samarbeid mellom
tillitsvalgte og bedriften om det grønne skiftet. HK og Virke ble enige om et nytt
bilag om klima og bærekraft. Dette bilaget er banebrytende. Det er første gang i
historien at partene i arbeidslivet har forhandlet miljø og klima inn i
tariffavtalene.
Det er særlig to hovedpunkter det er viktig at HK og Virke har blitt enige om: Det
første er at tillitsvalgte og arbeidsgivere lokalt nå skal vurdere og drøfte
bedriftens påvirkning på klima, miljø og samfunn. Avtalen går videre ut på at
partene i fellesskap, gjennom lokal dialog, setter mål og finner tiltak som er
tilpasset den enkelte bedrifts ulike forutsetninger og påvirkningsmulighet.
Det andre punktet partene ble enige om, er å ta opp temaet bærekraft i
relevante og strukturerte samarbeidsfora lokalt og sentralt. Tiltakene,
konsekvensene av tiltakene og andre forhold som har betydning for bedriftens
utvikling i bærekraftig retning, bør drøftes regelmessig. HK og Virke foreslår at
det bør vurderes å utpeke representanter blant de lokale partene som har
særskilt ansvar for oppfølging av tiltakene.
Det er et stort behov for bærekraftige endringer i næringslivet det neste tiåret.
Det grønne skiftet kommer til å påvirke alle bedrifter og arbeidsprosesser.
Bedrifter som gjennomfører grønne omstillinger vil være bedre rustet for
morgendagens arbeidsliv.
HK og Virke vil samarbeide om prosjekter som fremmer omstillingen fra
bensinstasjoner til energistasjoner.
Vil investere i kompetanse
Bestemmelsen i overenskomsten som handler om kompetanse er oppdatert i
tråd med samfunnsutviklingen. Nå legger den mer vekt på at investering i de
ansattes kompetanse er nødvendig for energistasjonenes omstillings- og
konkurranseevne.

Kan ikke forskjellsbehandle syke
HK og Virke anbefaler tillitsvalgte og ledelse på den enkelte arbeidsplass å
gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger. Det er nå ikke adgang til
å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften når det gjelder forskuttering av
sykepenger.
HKs forhandlingsdelegasjon anbefaler deg å stemme JA til resultatet. Dersom
flertallet av medlemmene følger anbefalingen og stemmer JA, blir
forhandlingsresultatet vedtatt.
Lokale lønnsforhandlinger
De sentrale tarifforhandlingene på Energistasjonsoverenskomsten er nå
avsluttet. Det kan være mer å hente lokalt. Nå handler det om hvordan verdiene
de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift, skal fordeles. Derfor
skal de tillitsvalgte nå gå i gang med sin del av jobben og kreve lokale
forhandlinger.

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.
➢
Du kan stemme på papir ved å laste ned din stemmeseddel på "Min side".
De som har fått tilsendt stemmemateriell på papir, kan benytte
stemmeseddelen og svarkonvolutten de fikk. Stemmeseddelen kan også
skannes og sendes til post@hkinorge.no
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 ditt regionkontor.
Hvis du har fått tilsendt stemmemateriell på papir er det fordi HK verken har epostadresse eller mobilnummer registrert på deg. Ønsker du for framtida å
motta dette elektronisk, ta kontakt med ditt regionkontor slik at vi får registrert
inn disse opplysningene.

Tidsfrister
➢
Tirsdag 18. november kl. 14.00: avstemning på nett stenges. Papirstemmer
må være hovedkontoret i hende innen denne tid. Fristen er absolutt. Ta
høyde for tid til postgang. Informasjon om resultatet av uravstemningen
kunngjøres straks det er klart på HKs nettsider: www.hkinfo.no

Bruk stemmeretten!

