Tariffinformasjon
Denne informasjonen er sendt til deg som er tillitsvalgt på Funksjonæravtalen med NHO.
Vennligst send informasjonen videre til dine medlemmer.
Oslo, 09.10.2020

Det sentrale oppgjøret er utsatt
Det vises til tariffinformasjon av 2. september.
Etter krav fra de tre samarbeidende arbeidstakerorganisasjonene Parat, Negotia og YTF så har NHO
akseptert å utsette de sentralt berammende forhandlingene til mandag 30. november og tirsdag 1.
desember. Opprinnelige datoer var 23. - 24. september.
Forhandlingene vil foregå i NHO sine lokaler. NHO vil være representert med deltakere fra NHOs
forhandlingsavdeling og noen av landsforeningene (ingen lokale arbeidsgivere).
Fra Parat så vil følgende delta:
Kjell Morten Aune, forhandlingsleder
Tonje Krakeli Sneen, sideansvarlig og samfunnsøkonom
Nina Ivarsen, hovedtillitsvalgt/leder i Veritas funksjonærforening
Bjørn Hauge, hovedtillitsvalgt i Skretting funksjonærforening
Juliet Yemane, hovedtillitsvalgt for Parat-klubben ved Høyskolen Kristiania
Hva vil våre krav være:
•
Formelt sett så har fristen for å sende inn krav gått ut. Men hvis det er noen som har innspill til
gode og helst veldokumenterte tekster som dere mener mangler i dagens funksjonæravtale, så
er ny frist 30. oktober. Vedlagt følger lenke til dagens funksjonæravtale:
https://www.parat.com/tool/viewpdf?id=17530&site=tariff
•
Vi ber alle tillitsvalgte om å se på sine lokaler avtaler: Er det reguleringer eller rettigheter der
som burde stå i den sentrale funksjonæravtalen?
•
Kravet fra Frontfaget om likebehandling av ansatte ved forskuttering av sykepenger vil bli
fremmet
•
Krav om nye bestemmelser om hjemmekontor vil bli fremmet. Vi mottar gjerne forslag til
hvordan disse skal lyde
•
Det vurderes krav om betaling for brukt arbeidstid når man reiser på kurs, kundebesøk og
tilsvarende.
Lokale forhandlinger
Skal foregå på vanlig måte. Det er ingen grunn til å utsette disse. Krav fra arbeidsgiver om å utsette til
etter at de sentrale forhandlingene er avviklet bør avvises.

Ta gjerne initiativ til å finne forhandlingsdatoer overfor din arbeidsgiver. Gjør det gjerne i dag.
Hva skal dere kreve: Se tariffinformasjonen av 2.10.2020. Fortsatt usikker? Send oss en e-post.
Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Spesialrådgiver Kjell Morten Aune, e-post: kma@parat.com
Forhandler Tonje Krakeli Sneen, e-post: tonje.krakeli.sneen@parat.com
eller mobil: + 47 415 20 454
Advokatfullmektig/Forhandler Anette S. Sørensen, e-post: anettebss@parat.com eller mobil:
489 55 962

Vennlig hilsen
Forhandlingsavdelingen

