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Fagforbundet for deg
som er mellomleder

Fagforbundets hovedoppgave er
å sikre våre medlemmer gode og trygge
lønns- og arbeidsvilkår
Faglig tilbud for deg som medlem
Fagforbundet har utviklet et ledertreningsprogram for ledere med personal
ansvar. Programmet er utviklet og leveres i samarbeid med eksperter på leder
utvikling i AFF, Norges ledende leverandør av lederutvikling og arrangør av
Solstrandprogrammene. For å sikre høy grad av læring og utvikling, legges det
opp til stor grad av egeninnsats i og mellom samlingene, erfaringsdeling og
praktisk bruk av teorien som presenteres av anerkjente forelesere.
I samarbeid med Standard Norge er Fagforbundet aktivt med på å utarbeide
standarder innenfor ledelse. Vi har blant annet deltatt i prosessen med utvikling
av standard for Mangfoldsledelse.
Som medlem av Fagforbundet vil du i tillegg få tilbud om faglige kurs, fagdager
og konferanser. Fagforbundet samarbeider med høgskoler og universiteter, blant
annet om studiepoenggivende etter- og videreutdanning i økonomi, administrasjon og ledelse ved Høgskolen Innlandet.

Sterkere med – enn uten
Fagforbundet er størst på kommunal sektor. Fagforbundet mener at vårt
moderne velferdssamfunn skal være bærekraftig både kvalitetsmessig og
økonomisk. Alle skal ha gode velferdstjenester uavhengig av økonomi og bosted.
Fagforbundet jobber for bedre kvalitet på offentlige tjenester og gode yrkes
faglige tilbud.

Fagforbundet organiserer også fylkeskommunalt og i noen deler av privat sektor.
I tillegg organiserer Fagforbundet selvstendig næringsdrivende gjennom
samarbeidsprosjektet LO Selvstendig.
Fagforbundet jobber for et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold,
både nasjonalt og internasjonalt. Som Norges største arbeidstakerorganisasjon
stiller vi sterkt og vi får gjennomslag for våre krav. Som arbeidstaker står du
sterkere med Fagforbundet i ryggen!

Dette er Fagforbundet

• Landets største arbeidstakerorganisasjon med over 370 000
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 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, LOfavør innboforsikring.
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.

Omtanke · Solidaritet · Samhold

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

