Fagforbundet for deg
som jobber på mottak
omtanke

solidaritet

samhold

For deg som jobber
på mottak
Den store strømmen av flyktninger som
kommer til Norge stiller det norske
samfunnet overfor store utfordringer.
Tusenvis av folk på flukt krysser grensen og
har krav på et tak over hodet.
Nye mottak etableres i en rekke varianter.
Noen er gode og andre ikke fullt så godt
tilpasset behovene flyktningene har.
Ansatte på mottakene står i første rekke og
forventes å håndtere til dels uoversiktlige
situasjoner på en ansvarlig og god måte.
Men selv om mye er uoversiktlig er det
ingen grunn til at lønns- og arbeidsvilkår
skal være det. Derfor driver Fagforbundet
et aktivt arbeid for dem som jobber på
mottakene. Vi organiserer ansatte både på
private og kommunale mottak.

sammen. Jo flere vi er, desto større
mulighet har vi til å få gjennomslag for
rettferdig lønn, trygg jobb, medinnflytelse
og et godt arbeidsmiljø. Det gjør vi ved å
velge lokale tillitsvalgte og kreve tariff
avtale.
Noen av aktørene i mottaksbransjen har
begrenset erfaring både som arbeidsgivere
og som drivere av omsorgstilbud. Da er det
ekstra viktig at vi tar kampen for ryddige
forhold, arbeidstidsbestemmelser, lønn og
sosiale ordninger.
Vi arbeider for å ivareta medlemmenes
lønns- og arbeidsvilkår, for å hindre sosial
dumping, bedre rammebetingelsene og for
å dempe de negative effektene for ansatte
på mottakene.
Vi trenger deg på laget.

Vi arbeider for å få opprettet tariffavtaler
for alle mottaksarbeidere. Skal vi greie det,
er det viktig at vi er mange og står

Meld deg inn i Fagforbundet

Sterkere med – enn uten
Fagforbundet er LOs største forbund, med
omlag 345 000 medlemmer. Det
gjør oss til landets største arbeidstaker
organisasjon med tyngde og politisk
slagkraft. Den bruker vi til å sikre medlem
menes lønns og arbeidsvilkår, men også til
å styrke og videreutvikle velferdsstaten.
Fagforbundet organiserer arbeidstakere
i kommunale, fylkeskommunale, statlige,
private og offentlige virksomheter.
Fagforbundet organiserer også arbeids
takere i sykehusene, inkludert alle støtte
funksjoner.
Fagforbundet mener kommunene skal ha
sunn økonomi, så du får gode velferds
tjenester uavhengig av tykkelsen på
lommeboka og hvor du bor. Fagforbundet
jobber for bedre kvalitet på offentlige
tjenester og gode yrkesfaglige tilbud. Vi
jobber mot privatisering og konkurranse
utsetting.
Yrkesfaglig organisering
Alle arbeidstakere skal ha mulighet til å
utvikle seg i yrket sitt. Arbeidslivet er i
stadig endring, og yrkesseksjonene arbeider
for at du skal være godt forberedt til å takle
nye oppgaver i yrket ditt.

Seksjonen arbeider blant annet med
yrkespolitikk, utdanning og kompetanse,
helse, miljø og sikkerhet.
Medlemsfordeler
• Rundt 17 000 tillitsvalgte ivaretar
dine lønns og arbeidsforhold.
• Medlemsportal med oversikt over
din tariffavtale, dine tillitsvalgte og annen
informasjon som gjelder ditt medlemskap.
• Gode forsikringsordninger gjennom
LOfavør.
• Stipendordning til etter og videre
utdanning.
• Tilbud om faglig utvikling, temadager og
kurs.
• Juridisk hjelp i saker knyttet til arbeidsfor
holdet ditt.
• Yrkesfaglige temahefter.
• Fagbladet med egne sider for ditt
fagområde gratis i posten.
Kontingent
Yrkesaktive medlemmer betaler 1,45
prosent av lønna i fagforeningskontingent.
I tillegg kommer obligatoriske forsikringer og
bidrag til opplærings, utviklings og
opplysningsfondet. Noen fagforeninger har
lokal kontingent i tillegg.

Fagforbundet organiserer over hundre ulike
yrkesgrupper. For å gi et best mulig
yrkesfaglig tilbud fordeles medlemmene i
fire seksjoner:

Alle får ved innmelding tilbud om en god
gruppeforsikring som er en kombinert livs,
uføre og ulykkesforsikring. Denne kan du
reservere deg mot.

• Seksjon helse og sosial (SHS)
• Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)
• Seksjon samferdsel og teknisk (SST)
• Seksjon kontor og administrasjon (SKA)

Studenter regnes som ordinære
medlemmer og kan benytte seg av alle
medlemstilbud, men med særlige vilkår når
det gjelder søknad om stipend.

Vil du vite mer om Fagforbundet og hva vi gjør?

FAGFORBUNDET

HJELPER DEG
www.fagforbundet.no

Vil du bli medlem i Fagforbundet?

www.fagforbundet.no/bli-medlem/

Du kan også melde deg inn med SMS:
Send Fagforbundet medlem til 1980
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