Fagforbundet for
hjemmehjelpere

Hjemmehjelper
Hjemmebaserte tjenester er en bærebjelke i kommunale velferdstjenester.
Her har hjemmehjelpere en sentral rolle, i samarbeid med annet personell.
Fagforbundet har et helhetlig perspektiv på velferdstjenestene, som innebærer
at tjenestene må drives i kommunal regi.
Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og
kompetanseutvikling for medlemmer som tar utdanning eller går på faglige kurs.
Det utbetales halvparten av egne, dokumenterte utgifter inntil kr 12 000,- per år.
Vi kjemper for
• gode lønns- og arbeidsvilkår
• rett til heltid
• yrkesstolthet
• tverrfaglig samarbeid
• hjemmetjenester som et offentlig ansvar
Fagforbundets medlemmer i hjemmetjenestene yter:
• hjelp når pasienten/brukeren trenger det
• omsorg der pasienten/brukeren bor
• bidrar til livsglede i hjemmet.
Etiske retningslinjer
Fagforbundets etiske retningslinjer er en felles plattform for medlemmene og
skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse og videreutvikle gode
holdninger og praksis.
Les mer på www.fagforbundet.no/shs
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøloven gjelder for alle som arbeider i hjemmetjenesten, uavhengig av
om kommunen eller privat virksomhet er arbeidsgiver. Loven skal sikre deg en
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot
fysiske og psykiske skader.

Lederen din har plikt til å kartlegge farer og problemer og vurdere risiko-
forholdene på alle arbeidsplassene dine. Leder skal utarbeide planer og
iverksette tiltak for å redusere risikoen.
Hjemmehjelpere er med på å sikre kommunale velferdsordninger for befolk
ningen.
Din helse og trygghet er viktigst!

Dette er Fagforbundet

• Landets største arbeidstakerorganisasjon med over 367 000
medlemmer.
• Fagforbundet er en demokratisk organisasjon, styrt av medlemmene.
• Skal sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
• Vil styrke og videreutvikle velferdsstaten.
• Forbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale,
statlige, private og andre offentlige virksomheter. Fagforbundet organi
serer også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner.
• Yrkesaktive medlemmer betaler normalt 1,45 prosent av lønna, pluss
forsikring i fagforeningskontingent. Pensjonister, lærlinger og studenter
har egne vilkår. Deler av kontingenten kan trekkes fra på skatten.
Se mer på fagforbundet.no.

Medlemsfordeler

•
•
•
•
•
•
•
•

Rundt 17 000 tillitsvalgte ivaretar dine lønns og arbeidsforhold.
Juridisk hjelp i saker knyttet til arbeidsforholdet ditt.
Landets beste hjemforsikring, kollektiv hjem.
Gode forsikringsordninger gjennom LOfavør.
Stipendordning til etter- og videreutdanning.
Tilbud om faglig utvikling, temadager og kurs.
Yrkesfaglige temahefter.
Nye medlemmer får tilbud om en kombinert livs-, uføre- og ulykkesforsikring. Denne kan du reservere deg mot.
• Fagbladet gratis i posten.
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Vil du bli medlem i Fagforbundet?
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Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980

