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Fagforbundet for deg som jobber i badeanlegg
Fagforbundet er forbundet for deg som jobber i badeanlegg. Fagforbundets
hovedoppgave er å sikre våre medlemmer gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. I bade- og svømmeanlegg organiserer Fagforbundet blant annet badebetjenter, badeverter, driftsledere, resepsjonister, maskinister, byggdriftere,
renholdere, badevakter, instruktører og kurslærere.
De som arbeider i badene er yrkesgrupper som sørger for trivsel og godt miljø i
det offentlige rom. De ansatte er opptatt av å gi brukerne et hyggelig badetilbud,
informasjon, sikkerhet og opplæring i babysvømming og svømmekurs for barn
og voksne.
Fagforbundet har utviklet en kursstige for ansatte i badeanlegg, sammen med
organisasjonen Bad, Park og Idrett. Den består av ulike fagmoduler. Bakgrunnen
er et behov for en formell og godkjent opplæring og kompetanse for ansatte i
bade- og svømmeanlegg i Norge. Formålet er å gi ansatte et opplæringstilbud
som dekker de krav myndighetene setter til tilfredsstillende opplæring i helhetlig
drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg.
Kursstige Bad er et utdanningstilbud til våre medlemmer i badeanlegg. Ta
kontakt med din forbundsregion for å undersøke hvilke kurs som tilbys.

Offentlige tjenester i egenregi

Fagforbundet arbeider for å drive offentlige tjenester i egenregi. Egenregi gir
muligheter for godt vedlikehold, langsiktig plan¬legging, og helhetlige investeringer i organisasjon, drift og kompetanseutvikling. Badeanlegg i kommunal regi
bidrar også til gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte og reduserte
kostnader knyttet til anbudsprosesser. I Norge går privatisering og konkurranseutsetting hardt ut over de ansattes pensjonsvilkår, jobbsikkerhet og framtidsutsikter.

Fagforbundet kjemper også for:

• At det er vann i bassengene.
• At både nyanlegg og gamle bade- og svømmeanlegg må vedlikeholdes.
• Å synliggjøre at nyanlegg må vedlike¬holdes og at det er fokus på livsløpskostnadene ved det enkelte anlegg.
• Kvalitetssikring av anleggene slik at de gir sosialt, fysisk og psykisk utbytte.
• HMS-internkontroll som et verktøy for gode rutiner.
• Utdanning og faglig kompetanse som bidrar til å sikre kvalitet for brukere av
anleggene.
• Forutsigbar kommuneøkonomi som garanti for gode tilbud og sikre arbeidsplasser.

Dette er Fagforbundet

• Landets største arbeidstakerorganisasjon med over 360 000
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 offentlige virksomheter. Fagforbundet organiserer
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
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•

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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eller send fagforbundet medlem til 1980

