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Fagforbundet for deg som
jobber med renovasjon
og gjenvinning

Fagforbundet for deg som jobber
med renovasjon og gjenvinning
Fagforbundet er arbeidstakerorganisasjonen for deg som jobber med renovasjon
og gjenvinning. Gjenvinningsbransjen er en av næringene i Norge som øker mest
i sysselsetting og verdiskapning. Ansatte i denne bransjen er viktige aktører i
arbeidet for å håndtere avfall på en mest mulig miljøvennlig og ressurseffektiv
måte. Bransjen og de ansatte spiller en viktig rolle for å ivareta beredskap, god
folkehelse og trivsel.
Gode lønns- og arbeidsvilkår
Fagforbundets hovedoppgave er å sikre våre medlemmer gode og trygge lønnsog arbeidsvilkår. Fagforbundet er en viktig samfunnspolitisk aktør, som påvirker
fagområdene gjennom høringer, samarbeid med politiske beslutningstakere og
aktiv deltakelse i samfunnsdebatten.
Fagforbundet setter søkelys på utfordrende arbeidsforhold og sosial dumping i
renovasjonsbransjen og jobber for at de ansatte skal få den kompetansen som
kreves for å utføre tjenesten trygt og med god kvalitet.
Fagforbundet ønsker en helhetlig yrkesfaglig og yrkespolitisk satsing og har
derfor etablert faggrupper for ulike yrkesgrupper. Faggruppene fungerer som
rådgivende organ for forbundet i faglige spørsmål.
Offentlige tjenester i egenregi
Fagforbundet arbeider for at offentlige tjenester skal drives i egenregi.
Renovasjon i egenregi gir muligheter for langsiktig samfunnsplanlegging, gode
standarder og helhetlige investeringer i organisasjon, drift og kompetanse
utvikling. Renovasjon i egenregi 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.
Ta fagbrev
Dagens miljøpolitikk krever ombruks- og gjenvinningsløsninger framfor tradisjonell deponering. Dette stiller store krav til dem som jobber innen renovasjon.

Fagarbeiderstatus og gode lærlingordninger er viktig for kvalitet, ordnede
forhold og langsiktighet i bransjen.
En gjenvinningsoperatør får i dag god utdanning på områdene HMS, innsamling
og transport av alle typer avfall samt kundebehandling, materialbehandling og
bedriftslære.
Det er også mulig for praksiskandidater å ta fagprøve etter fastsatte regler.
I tillegg har gjenvinningsoperatører en rekke muligheter for utdanning, blant
annet fagbrev som yrkessjåfør og maskinfører for anleggsmaskiner.

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.
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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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Vil du bli medlem i Fagforbundet?
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Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980

