Hvis du har problemer med at læse nyhedsbrevet kan du læse det på ba.dk her.

BA Nyhedsbrev - Ny
overenskomst
mellem HK Handel
og BA - Mulighed for
modregning
December 2020
Ny overenskomst mellem HK Handel og Brugsforeningernes
Arbejdsgiverforening
HK Handel har den 27. november 2020 meddelt Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, at
deres medlemmer har stemt ja til den nye overenskomst. Stemmeprocenten var på 75 pct. og
94 pct. stemte for.
Hovedpunkterne i den nye overenskomst er følgende:
Månedslønnen for medarbejderne stiger med 401 kr. pr. 1. marts 2020 og igen 1. marts
2021 og 2022.
Forskudttidstillæggene stiger med ca. 1,6 pct. pr. år. Det blev aftalt, at tillæggene stiger
med den kronestigning, som er givet på Dansk Erhverv. Dansk Erhverv har forhøjet
tillæggene med 1,6 pct.
Fritvalgslønnen reguleres med 1 pct. den 1. marts 2020 og igen med 1 pct. i 2021 og
2022.
Elevlønningerne stiger med 1,7 pct. pr. år.
Forsøgsordningen, med at reduktionstimerne kan flyttes fra en 12 ugers
vagtplansperiode til en anden vagtplansperiode efter aftale med medarbejderen, bliver
permanent.
Muligheden for aftenarbejde udvides. Nu kan der planlægges med 2 aftener om ugen
efter kl. 18 med almindeligt aftentillæg.
Medarbejderne kan efter aftale med butikken arbejde flere aftener om ugen efter
kl. 18. Den 3. aften og frem betales med overarbejdstillæg. Mandag til lørdag
udgør overarbejdstillægget 50 pct., og søndag udgør det 100 pct.
Ordningen med, at medarbejderen, der ansættes midlertidigt eller sættes op i tid
i perioden fra 1. juni til 31. august, efter aftale kan arbejde mere end to aftener
om ugen efter kl. 18 til almindeligt aftentillæg, gøres permanent.
Landsklubformanden skal have orientering om butikker, som vil benytte sig af
denne ordning. Det kan ske via BA.
Forældre får ret til barnets 2. hele sygedag. Dagen er dog uden løn, men kan
finansieres via fritvalgsordningen.

Reglerne om forældreorlov er blevet ændret, så mere af orloven er reserveret til far.
Mor kan holde 5 ugers forældreorlov med løn, far kan holde 8 ugers forældreorlov med
løn, og der er 4 uger, som parterne kan dele efter eget ønske.
Medarbejdere på 65 år får en ekstra seniorfridag.
Øget betaling til tillidsrepræsentanter, som har gennemgået grunduddannelsen for
tillidsrepræsentanter.
Reglerne for ferie og feriefridage er blevet tilpasset den nye ferielov. Blandt andet
optjenes feriefridage i perioden fra den 1. september til den 31. august, og stilles til den
1. september i stedet for 1. maj. Feriefridage skal afvikles før, der afvikles feriedage.
Reguleringen af overenskomsten sker med decemberlønnen 2020.
Mulighed for at modregne de aftalte overenskomststigninger i personlige tillæg
Hvis dine medarbejdere på HK-overenskomsten har personlige tillæg ud over grundlønnen,
vil det være muligt at modregne den aftalte stigning på 401 kr. i de personlige tillæg.
Såfremt der skal modregnes i de personlige tillæg, skal følgende procedure følges:
Uddeleren skal holde et møde med den pågældende medarbejder, hvor det meddeles,
at butikken ønsker at modregne og hvorfor.
Modregningen skal gennemføres i lederportalen mellem den 10. december og 18.
december 2020. Man skal følge kvikguiden ”ændring af tid og løn”. Du kan finde
kvikguiden her.
Modregningen skal foretages med virkning fra 1. marts 2020.
Modregningen skal foretages i lønart 1110 – Personligt tillæg.
Såfremt der skal ske modregning i 2021 og 2022, så skal der afholdes møde hvert år
med den pågældende medarbejder.
Hvis der er spørgsmål til, hvordan modregningen gennemføres på lederportalen, skal man
kontakte Coop HR. Hvis der er spørgsmål til reglerne vedrørende modregning, kan
spørgsmålene rettes til Brugsforeningernes Arbejdsgiverforenings sekretariat.

Facebook
Du kan følge BA på Facebook.
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her

Har du spørgsmål til nogle af punkterne i nyhedsbrevet, er du
velkommen til at kontakte BAs kontor på 33248135
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