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For deg som jobber
i Posten og Bring
Fagforbundet er forbundet for deg som jobber i Posten og Bring. Fagforbundet
har omlag 7700 yrkesaktive medlemmer som jobber i postenkonsernet, og er
den dominerende arbeidstakerorganisasjonen der. Fagforbundet er Norges
desidert største fagforbund. Vi har medlemmer som blant annet jobber i
kommunen, på teater, og i sykehus, med og uten fagbrev og som ledere.
Fagforbundets hovedoppgave er å sikre våre medlemmer gode og trygge lønns- og
arbeidsvilkår. Som ansatt i postenkonsernet utfører våre medlemmer viktige
samfunnsoppgaver. Fagforbundet er opptatt av å bevare arbeidsoppgaver i egen regi
med egne faste ansatte.
Fagforbundet jobber yrkesfaglig og yrkespolitisk for våre yrkesgrupper. Det er
etablert nasjonale faggrupper som fungerer som rådgivende organ for forbundet i
faglige spørsmål. Faggruppen arbeider med å forbedre og videreutvikle det yrkes
faglige tilbudet til våre medlemmer.
Ta fagbrev
Fagforbundet er en viktig pådriver for fagbrev i de yrkene dette er mulig. Mange av
våre medlemmer i Posten konsernet har fagbrev, som har betydd økt kvalitet på
arbeidet og høyere selvtillit i jobben.

Fagforbundet arrangerer faglige konferanser om aktuelle tema. Det holdes også
lokale kurs – snakk med din tillitsvalgte om kurs i din forbundsregion.
Offentlige tjenester i egenregi
Fagforbundet arbeider for å drive offentlige tjenester i egenregi. Gjennom dette
bidrar vi 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.

Dette er Fagforbundet:
•	Landets største arbeidstakerorganisasjon med over 390 000 medlemmer.
•	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.
Fagforbundet Post og finans:
•	Tidligere Postkom gikk inn i Fagforbundet 1.1.2020 og ble Fagforbundet Post
og finans. Medlemmene har enkelte overgangsordninger som skal harmoniseres med Fagforbundet innen 2025. Snakk med din lokale tillitsvalgte om
dette eller kontakt medlemssenteret sentralt.
•	Nye og eksisterende yrkesaktive medlemmer fra Posten og Bring betaler
1,2 prosent av lønna, pluss forsikring, i fagforeningskontingent. Pensjonister,
lærlinger og studenter har egne vilkår. Deler av kontingenten kan trekkes
fra på skatten.
•	Fagbladet og Posthornet gratis i posten.
•	Feriehjem og leiligheter i Norge og utlandet.
Medlemsfordeler:
• Rundt 17 000 tillitsvalgte ivaretar dine lønns- og arbeidsforhold.
• Juridisk hjelp i saker knyttet til arbeidsforholdet ditt.
• Landets beste hjemforsikring, LO-favør hjemforsikring.
• Gode forsikringsordninger gjennom LOfavør,
• Stipendordning til etter- og videreutdanning.
• Nye medlemmer får tilbud om en kombinert livs-, uføre- og ulykkesforsikring.
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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

