Tariffinformasjon
Til våre medlemmer omfattet av NHO Funksjonæravtale (avtale nr. 212)
Oslo, 02.12.2020

Brudd i forhandlingene med NHO
Parat, sammen med YS-forbundene Negotia og Yrkestrafikkforbundet (YTF) – møtte NHO og
aktuelle landsforeninger til forhandlinger mandag 30.november. Det var satt av to dager til
forhandlinger, men litt etter klokken 18.00 på mandag var alle parter i praksis enige om at man ikke
kom lengre uten hjelp og forhandlingene ble derfor brutt, se bruddprotokoll:
https://www.parat.com/dm_documents/Bruddprotokoll.pdf_TMCeF.pdf

Hva er Parat sine krav?
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Vi stiller ingen økonomiske krav dvs. krav om generelle sentrale tillegg eller tilsvarende.
Avtalen skal i all hovedsak fortsatt være en avtale hvor lønn forhandles i den enkelte bedrift.
For ansatte som jobber ved callsentre, er avtalt minstelønn. Det ønsker vi skal fortsette og at
minstelønnen skal oppdateres i tråd med lønns- og prisutviklingen. Vi ønsker også å få
utredet om ansatte innen lager og logistikk også bør ha minstelønn (et slikt krav vil i så fall
først få effekt fra 2022).
Vi mener at jobbrelaterte reiser i den ansattes fritid (ikke hjem til arbeidstedet) i de fleste
tilfeller er å regne som arbeidstid. De sentrale bestemmelsene om dette er for uklare og vi vil
derfor at de endres.
Hvis en bedrift har ordninger med forskuttering av sykepenger til noen, så må en slik ordning
gjelde for alle. Dette fikk man gjennomslag for i årets frontfag og vi mener det også bør
gjelde for medlemmer på funksjonæravtalen.
Det kan oppstå utfordringer når bedrifter skifter arbeidsgiverforening. Det er derfor stilt krav
som kan bidra til at grunnleggende lokale avtaler om lønns- og arbeidsvilkår ikke forringes,
selv om arbeidsgiver benytter seg av sin rett til å skifte arbeidsgiverforening.
Det er et ønske om større grad av medvirkning og påvirkning fra de tillitsvalgte når man skal
endre på en tjenestepensjonsordning i en bedrift. Det er derfor tatt med krav som kan bidra til
dette.
Det er flere andre krav, av ulik verdi og rekkevidde, se detaljer i vårt kravdokument på vår
hjemmeside, https://www.parat.com/tariff/tariffavtalene-17045/nho/funksjonaeravtalen-nho--ys/parat-

NHO sine krav
Se deres krav i vedlagte link: https://www.parat.com/tariff/tariffavtalene17045/nho/funksjonaeravtalen-nho---ys/paratDet vil ikke bli gitt noen skriftlige kommentarer til NHO sine krav.

Har Parat vurdert korona-situasjonen før og under forhandlingene?
Parat har forberedt dette tariff-oppgjøret grundig og har prøvd å vurdere de faktorer som er kjent.
Vi kjenner til utfordringene i noen bransjer og hos enkeltbedrifter. Vi tror de aller fleste har opplevd
2020 som et særdeles krevende år. Det har vi tatt hensyn til i våre krav. Vi har også tatt med i vår
vurdering at det i praksis er 4 år siden det ble forhandlet på denne avtalen sist og at det er to år til
neste gang. Mye avgjøres lokalt, under fredsplikt, på dette tariffavtalen. Det er derfor behov for å
bruke de mulighetene vi har for - om mulig - å få til en bedre tariffavtale, nå når avtalen er åpen for
endringer. Denne gangen må vi ha hjelp av mekler for å komme videre. Det er en del av
spillereglene i det norske forhandlingssystemet.

Hva skjer videre?
-

-

Det vil bli sendt plassoppsigelse (lovbestemt varsel om at det kan bli streik dersom
meklingen ikke fører frem) for noen eller for alle Parat sine medlemmer. Det skjer sammen
med Negotia og YTF. Omfanget og når det skal skje er ikke bestemt enda.
Det vil, etter at plassoppsigelsen er sendt, bli nedlagt forbud mot arbeidsstans (streik) inntil
mekling er avholdt.
Mekling vil sannsynligvis, på grunn av andre meklinger og juleferien, bli avholdt i januar
eller februar. Når dato og mekler er kjent så vil dere få informasjon om det.

Mer informasjon eller spørsmål
-

-

Alle medlemmer er invitert til nettmøter (egne invitasjoner) fredag 4.desember kl. 10.00 og
kl. 13.00. Logg dere inn på det tidspunktet som passer dere. Det vil der bli gitt informasjon
ut over det som følger av denne tariffinformasjonen.
Eventuelle spørsmål kan rettes til forhandlingsavdelingen på e-post tariff@parat.com eller
telefon 482 10 100. Dere kan også kontakte Parats forhandlingsleder spesialrådgiver Kjell
Morten Aune, e-post: kma@parat.com eller mobil: 977 85 814 eller til forhandler Tonje
Krakeli Sneen, e-post: tonje.krakeli.sneen@parat.com eller mobil: 415 20 454.

Vennlig hilsen
Forhandlingsavdelingen

