Den dagen du bestemmer deg for å fagorganisere
deg tar du en viktig og riktig beslutning. I arbeids
livet er det fagbevegelsen som representerer deg.

Som medlem i Fagforbundet blir du med i en lokal
fagforening. Fagforbundet har ca. 500 lokale fagforeninger over hele landet; i kommuner, på sykehus og i forskjellige private og offentlige virksom
heter.

Når vi står mange sammen får vi større gjennom
slag for rettferdig lønn, trygg jobb og anstendige
arbeidsforhold. Fagforbundet jobber for et likestilt
arbeidsliv hvor de ansatte har innflytelse på egen
arbeidsplass og arbeidshverdag.

samhold

Gjennom medlemskapet gjør du forbundet i stand
til å forhandle fram gode lønns- og arbeidsvilkår
for deg og arbeidskollegene dine. Fagforbundet
jobber aktivt for offentlige tjenester og arbeids
plasser med god kvalitet.
Som medlem i Fagforbundet vil du få tilgang på
en rekke medlemsfordeler. Du får tilbud om gode
forsikringsordninger, en stipendordning for etterog videreutdanning, og tilbud om kurs og sosiale
aktiviteter gjennom den lokale fagforeninga.
Si ja til fellesskapet på jobben – bli medlem i
Fagforbundet!

Fagforbundet er landets største arbeidstaker
organisasjon, og en del av LO. Vår hovedoppgave
er å sikre deg gode lønns- og arbeidsvilkår.
Fagforbundet vil ha en mer rettferdig økonomisk
fordeling og et likestilt samfunn. For å nå disse
målene trenger vi en sterk og innflytelsesrik 
fagbevegelse.
Fagforbundet jobber for at vi både i arbeidslivet
og samfunnet skal vise omtanke, solidaritet og
samhold.

Bli med i Fagforbundet

Sterkere med – enn uten

FYLLES UT AV ALLE NYE MEDLEMMER

Medl.nr. F Y L L E S U T A V F A G F O R B U N D E T

Fornavn
Fødsels- og personnr. (11 siffer)
Adresse
Postnr.

Poststed

Tlf. mobil el. privat

E-post
❍ Jeg ønsker ikke å motta e-post eller sms som ikke gjelder mitt arbeidsforhold eller medlemskap
Personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med personopplysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelser o.l. der
hvor forbundet finner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlemmenes interesser.
Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren
behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven.
❍ Jeg er innforstått med og gir samtykke til at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger.

FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE
Arbeidsgiver
Arbeidssted

Tlf.

Yrke/utdanning

Stilling

Prosent

Fylke

Yrkesfaglig tilbud
Fagforbundet er et stort forbund med mange
yrkesgrupper. For at du skal få et best mulig
yrkesfaglig tilbud har vi organisert oss i fire
seksjoner:
– Yrkesseksjon helse- og sosial
– Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
– Yrkesseksjon samferdsel og teknisk
– Yrkesseksjon kontor og administrasjon

FYLLES UT AV STUDENTER, LÆRLINGER OG ELEVER
❍ Student, kr 250,- per halvår, inkludert stønadskasse og LOfavør hjemforsikring
❍ Lærling, gratis
❍ Lærling, kr 250,- per halvår, inkludert stønadskasse og LOfavør hjemforsikring
❍ Elever, gratis
❍ Elever, kr 250,- per halvår, inkludert stønadskasse og LOfavør hjemforsikring

❍ Høgskole ❍ Universitet
❍ VG1
❍ VG1

❍ VG2 ❍ VG3
❍ VG2 ❍ VG3

Studiested/lærlingplass
Fag/linje

FYLLES UT AV ALLE:

Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år)
Dato

FORSIKRING
Ved innmelding som yrkesaktiv blir du
automatisk med i LOfavør kollektive
hjemforsikring, kr 70,- per måned
og Fagforbundets stønadskasse,
kr 26,- per måned.

Etternavn

✂

solidaritet

B OKM ÅL

omtanke

Sterkere med – enn uten
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Sterkere med
– enn uten

Hvorfor fagorganisere seg?

Underskrift

I tillegg trekkes kr 24,- per måned til
opplærings-, utviklings- og opplysningsfondet (OUO-fondet).
Du blir også med i Fagforbundets
gruppeforsikring – en kombinert
livs-, uføre-, og ulykkesforsikring,
dersom du ikke reserverer deg
mot denne. Mer informasjon om
denne kommer i brevet du får fra
oss etter innmelding.
OBS: Gjelder ikke elever, lærlinger
og studenter.
Etter innmelding vil du få et brev
fra oss med nærmere orientering
om gruppeforsikringen.
Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige
opplysninger og lever kupongen
til din lokale tillitsvalgte eller
send i posten:
Fagforbundet,
Postboks 7003 St. Olavs plass
0130 Oslo

Seksjonene jobber med yrkespolitiske spørsmål
som utdanning, yrkesetikk og arbeidsmiljø. De gir
innspill i tariffspørsmål.

Gå inn på www.lofavor.no for å lese mer om
fordelene.

Problemer på jobben

Fagforbundets medlemsblad er Fagbladet. Hvert
nummer innholder egne seksjonssider som gir
deg yrkesfaglig oppdateringer på ditt fagområde.

Fagforbundet har tillitsvalgte i alle kommuner, og
på så godt som alle arbeidsplasser hvor vi har
medlemmer. I tillegg har forbundet egne advokater
som, sammen med LOs juridiske kontor, bistår
forbundets medlemmer i arbeidstvister.

Bekjemp fattigdommen
Fagforbundet engasjerer seg i kampen mot fattigdom både i Norge og internasjonalt. Vi deltar i
internasjonale kampanjer mot fattigdom.
I tillegg har vi bygget en SOS barneby i Angola
og vi driver solidaritetsprosjekter blant annet i
Palestina sammen med Norsk Folkehjelp.

Utdanningsstipend

Kontingent

Fagforbundet gir flere millioner i utdannings
stipend til medlemmene sine hvert år. Du kan få
inntil 12 000 kroner i året til etter- eller videreut
danning.

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.
Din lokale fagforening kan vedta en
lokal tilleggskontingent. Deler av
medlemskontingenten kan trekkes
fra på skatten.

LOfavør

✂

Fagforbundet
Svarsending 0190
0090 Oslo

Brett, stift/tape sammen og legg i nærmeste postkasse.

Det kan være tøft å stå alene med problemer på
jobben. Da trenger du en sterk fagforening og en
dyktig tillitsvalgt som kan støtte og hjelpe deg.
De fleste uenigheter mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte.

Fagbladet

Medlemmer i Fagforbundet får landets beste og
billigste hjemmeforsikring inkludert i medlem
skapet gjennom LOfavør. LOfavør gir en rekke
andre gode tilbud til medlemmer i LO-forbund.

E Bli medlem idag: Send Fagforbundet medlem til 1980

For lærlinger og skoleelever under 20 år og som
går på videregående skole eller folkehøyskole er
medlemskapet gratis.
Er det noe du lurer på?
Ring vårt servicetorg på tlf. 23 06 40 00

