Fagforbundet for deg som er
kommunalt ansatt på NAV
omtanke

solidaritet
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Fagforbundet har mye å tilby
Vi ønsker deg velkommen som medlem i Fagforbundet.
Gjennom Seksjon kontor og administrasjon og faggruppe
NAV får du mulighet til å delta i et større fellesskap av
yrkesgrupper innen både det sosial- og kontorfaglige
arbeidet.
Fagforbundet er ikke et profesjons
forbund men et forbund for profesjonelle
ansatte.
Fagforbundet bruker sin størrelse og
innflytelse til å påvirke beslutnings
takerne lokalt, regionalt og nasjonalt.
Fagforbundet ønsker
•	At alle tjenesteområdene, både
kommunale og statlige, i NAV ivaretas
på lik linje.
•	At lønns- og arbeidsvilkår skal harmoniseres.
•	At arbeidsmiljøet har en samhandlende
kultur med respekt for den enkelte
bruker og arbeidstaker.
•	At medbestemmelse utøves på en måte
som ivaretar alle ansatte.
•	At all real- og formalkompetanse skal
vektlegges ved tilsetting og avlønning.
•	At NAV skal bruke egen kompetanse
fremfor private konsulenttjenester.

•	At tjenester i NAV ikke skal privatiseres
eller konkurranseutsettes.
•	At ansatte skal få mulighet til faglig
utvikling og kompetanseheving.
•	At utdanningsinstitusjonene utvikler
tilbud innenfor arbeids- og velferds
faget.
Å styrke partnerskapet og opprettholde
kommunens valgfrihet til å bestemme
det kommunale tjenesteomfanget i NAV.
Medlemsfordeler
•	Faggruppe NAV
•	NAV-nettside – fagforbundet.no/nav/
•	Fagforbundet har egen landsdekkende
fagforening for rådmenn og andre
ledere

Sterkere med – enn uten
Fagforbundet er LOs største forbund, med
over 360 000 medlemmer. Det gjør oss til
landets største arbeidstakerorganisasjon
med tyngde og politisk slagkraft. Den
bruker vi til å sikre medlemmenes lønnsog 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 ut
vikle 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.
Fagforbundet organiserer over hundre ulike
yrkesgrupper. For å gi et best mulig yrkes
faglig tilbud fordeles medlemmene i fire
yrkesseksjoner:
• Yrkesseksjon helse og sosial
• Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
• Yrkesseksjon samferdsel og teknisk
• Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Yrkesseksjonene 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 arbeids
forholdet 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.
Alle får ved innmelding tilbud om en god
gruppeforsikring som er en kombinert livs,
uføre og ulykkesforsikring. Denne kan du
reservere deg mot.
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/sporsmal-og-svar

http://www.fagforbundet.no/ska/NAV-ansatte/
www.facebook.com/groups/NavFagforbundet/

www.fagforbundet.no

Du kan også melde deg inn med SMS:
Send Fagforbundet medlem til 1980
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Vil du bli medlem i Fagforbundet?

