Vår dato
02.12.2016
Deres dato

Vår saksbehandler
Trygve Skogseide, tlf. 915 21 826

Vår referanse
16/2658-12/FF - 010 TRSK
Deres referanse

Fellesforbundets avdelinger og klubber (via avdeling)

Oppfølging av ny tariffbestemmelse - Forskuttering av sykepenger - Tariffrevisjonen 2016
Våren 2016 fremforhandlet Fellesforbundet en bestemmelse om forskuttering av sykepenger i frontfaget.
Bestemmelsen ble senere tatt inn i de fleste andre av Fellesforbundets overenskomster og lyder som
følger:
«Norsk Industri og Fellesforbundet vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering
av sykepenger der dette gjøres. Partene anmoder bedriftene om ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere i
bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger».
Fellesforbundet ønsker nå å sikre at bestemmelsen får virkning til beste for medlemmene, og ber derfor
tillitsvalgte om å ta spørsmålet om forskuttering av sykepenger opp i egen bedrift i følgende tilfeller:
 Når bedriften forskjellsbehandler Fellesforbundets medlemmer hva gjelder forskuttering av
sykepenger.
 Når bedriften ikke forskutterer sykepenger til noen ansatte.

Vedlagt følger et materiell som kan være til hjelp i møte med bedriften:
 Tariffbestemmelsens plassering

se vedlegg 1.

 Om tariffbestemmelsen

se vedlegg 2.

 Forslag til møteinnkallelse

se vedlegg 3.

 Argumentasjonsliste

se vedlegg 4.

 Forslag til krav

se vedlegg 5.

 Forslag til protokoll

se vedlegg 6.

Dersom tariffbestemmelsen ikke blir fulgt av bedriftene, vil Fellesforbundet vurdere å utarbeide nye krav
vedrørende forskuttering av sykepenger ved neste tariffrevisjon.
Vennligst bruk vedlagte rapporteringsskjema, se vedlegg 7.
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Vedlegg:
(01) Tariffbestemmelsens plassering
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(03) Forslag til møteinnkallelse
(04) Argumentasjonsliste
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(07) Rapporteringsskjema
Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur.

