Din stemme avgjør!
22. oktober og 7. desember ble det
gjennomført
forhandlinger
mellom
Handel og Kontor i Norge og NHO på
Butikkoverenskomsten.
Nå må du bruke din rett til å stemme
over resultatet. Det er viktig at alle
deltar.
Fristen for å gi din stemme er
17. desember 2020, kl. 14.00.

Dette er resultatene for Butikkoverenskomsten
Økonomi
Garantilønnssatsene for 5 og 6 års ansiennitet reguleres med 2,5 %.
Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som slutter i bedriften
før vedtakelsen 18. desember 2020. Det foretas ikke omregning og etterbetaling
av overtidstillegg og andre tillegg vedrørende arbeid utført før vedtakelsen.

§ 30 Regulativenes lønnssatser
30.1 Garantilønnssatser gjelder fra 1. mai 2020
16 år
17 år
Begynnerlønn voksne (18 år)
1 års ansiennitet
2 års ansiennitet
3 års ansiennitet
4 års ansiennitet
5 års ansiennitet
6 års ansiennitet

kr 18.156,kr 18.767,kr 24.744,kr 25.154,kr 25.460,kr 26.348,kr 26.653,kr 27.974,kr 32.238,-

12-timersregelen avskaffet
12-timersregelen blir fjernet fra 1. mai 2021. Det er regelen som sier at ansatte
som jobber mindre enn 12 timer i uka ikke har rett til tillegg for kvelds- og
helgearbeid.

Det betyr at fra 1. mai 2021 har alle bortsett fra ferievikarer krav på tillegg for
kvelds-, natt- og helgearbeid. Med dette resultatet også på Butikkoverenskomsten har HK i årets tariffoppgjør fått gjennomslag for at alle
deltidsansatte i hele varehandelen, der det er tariffavtale, også får ekstra betalt
for å jobbe kvelder og helger. Dette betyr også at arbeidsgivere ikke lenger har et
økonomisk motiv for å la være å gi større stillingsprosenter til ansatte som
ønsker dette. Flest mulig hele stillinger og færre tilfeller av ufrivillig deltid har
lenge vært et politisk mål for HK.

Forskuttering av sykepenger
Forskuttering av sykepenger var også et tema i forhandlingene om Butikkoverenskomsten. Partene ble enige om følgende: «Handel og Kontor i Norge og
NHO vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av
sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle
arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.»
Tilsvarende ble løsningen i frontfaget, i Virkeoppgjøret og på Handelsoverenskomsten HK/NHO Service og handel.

Matpenger
Matpengesatsen i forbindelse med overtidsarbeid økes til kr 90,-. Dette er en
heving av satsen på linje med løsningen i frontfaget.

Likestilling
HK og NHO understreker viktigheten av aktivt og målrettet arbeid for likestilling
og for å hindre diskriminering. HK og NHO minner partene lokalt om viktigheten
av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og
diskrimineringsloven.

Mer om økonomi
Årets lønnsoppgjør har vært historisk vanskelig i koronaåret.
Butikkoverenskomsten er en tariffavtale som regulerer en liten del av handelen.
Få butikker benytter avtalen, og antall organiserte ansatte er lavt. Mange av
butikkene sliter som følge av korona og vanskelige konkurranseforhold.
Til tross for dette er HK fornøyde med hva vi har fått til. Det er endelig lik lønn til
alle for arbeid på kveld og helg, fordi vi har lykkes med å fjerne 12-timers
regelen. Dette koster penger for bedriftene som har mange ansatte i små
stillinger.

De fleste HK-medlemmene i dette avtaleområdet er ansatte som har jobbet i
bransjen noen år og mange har forsørgeransvar. Vi har derfor, i stedet for å gi et
lite tillegg på alle satser, prioritert tilleggene til dem med lengst ansiennitet.
Ansatte med kortere ansiennitet arbeider som oftest færre timer i uka, og får nå
tilleggene de tidligere ikke har fått når de arbeider kveld og helg. I sum gir dette
et resultat som står seg i forhold til frontfagets rammer, og som forhåpentligvis
gir en bedring i lønn til de fleste som omfattes av oppgjøret.
HKs forhandlingsdelegasjon anbefaler deg å stemme JA til resultatet. Dersom
flertallet av medlemmene følger anbefalingen og stemmer JA, blir forhandlingsresultatet vedtatt.

Lokal lønnsforhandlinger
De sentrale tarifforhandlingene på Butikkoverenskomsten 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 som
gir ytterligere lønnsøkning der verdier skapt gir grunnlag for det.

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
➢

Onsdag 17. desember 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!

