Fagforbundet og Fellesorganisasjonen
– for deg som jobber i private velferds
tjenester eller asylmottak

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO)
– for deg som jobber i private velferdstjenester eller asylmottak
Mange velferdstjenester utføres i dag av private aktører. Det gjelder for eksempel
barnevern, pleie- og omsorgstjenester og drift av asylmottak. Alt for få av de
ansatte er fagorganisert. Det vil Fagforbundet og FO gjerne gjøre noe med og
har inngått en avtale for å opprette tariffavtaler i uorganiserte virksomheter.
Hvorfor skal du organisere deg?
Fagorganisering for bedre lønn
 ange av de private velferdsfirmaene er
M
medlemmer av arbeidsgiverforeningen
NHO og har allerede en tariffavtale som
er bygget opp slik at lønnsutviklingen må
tas ut gjennom lokale forhandlinger.
Finnes ikke en klubb på arbeidsplassen er
det vanskelig å gjennomføre lokale lønns
forhandlinger. Da risikerer du som arbeids
taker å gå glipp av lønnsutviklingen i din
bransje. Det samme gjelder om det ikke
finnes tariffavtale i firmaet.

Fagforbundet og FO hjelper til med
organisering og skolering slik at dere kan
etablere tariffavtale og forhandle lønn.

Fagorganisering for
gode arbeidstidsordninger
I mange av virksomhetene jobbes det
ulike former for langturnuser eller medleverordninger. Hvor mange timer som
arbeides, og hvilken lønnskompensasjon
som gis for kvelds, natt og helgearbeid
varierer fra firma til firma. Dette kan
også være tema for forhandlinger lokalt.

Hvis det ikke finnes noen klubb på
arbeidsplassen står dere uten innflytelse
på hvilken turnus som benyttes og hvilke
tillegg som skal gis.

Fagforbundet og FO hjelper til med
organisering og skolering slik at dere
kan drøfte arbeidstidsordninger og
kompensasjon.

Fagorganisering for faste stillinger
Bruk av innleie, midlertidige stillinger
og enkeltmannsforetak er høyere innenfor de private firmaene enn i det offentlige.
Fagforbundet og FO mener at vi som
arbeidstakere er best tjent med hele, faste
stillinger. For å få til dette er dialog og
partsamarbeid med arbeidsgiver viktig.
Slikt samarbeid er regulert gjennom
Hovedavtalen mellom LO og NHO. Men
uten en klubb fungerer dette samarbeidet
ikke godt.

Fagforbundet og FO hjelper til med
organisering og skolering slik at dere kan
etablere et godt partssamarbeid.

Fagorganisering for et godt arbeidsmiljø:

Fagforbundet og FO hjelper til med

E t godt arbeidsmiljø og et godt faglig arbeid
krever samarbeid mellom arbeidsgiver og
arbeidstakere, en fungerende vernetjeneste
og gode rutiner for varsling. Men uten en
klubb er etablering av dette vanskelig.

organisering og skolering slik at dere kan få
på plass vernetjeneste og gode rutiner.

Derfor – organiser deg. Stå sammen i en
klubb. Velg en tillitsvalgt

Fagforbundet sikrer med sin størrelse

Fellesorganisasjonen (FO)

medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og
styrker og videreutvikler velferdsstaten.

er et fag- og profesjonsforbund, som
organiserer barnevernspedagoger,
sosionomer, vernepleiere og velferds
vitere.

Fagforbundet har medlemmer i kommunale, fylkeskommunale, statlige,
private og offentlige virksomheter og i
sykehusene. Fagforbundet organiserer
alle yrkesgrupper i forbundets organi
sasjonsområde.
Fagforbundet jobber for bedre kvalitet på
offentlige tjenester og gode yrkesfaglige
tilbud. Vi jobber mot privatisering og
konkurranseutsetting.
Fagforbundet organiserer over hundre
ulike yrkesgrupper og har en yrkesfaglig organisering i yrkesseksjoner for
å gi et best mulig yrkesfaglig tilbud til
medlemmene. Seksjonene arbeider blant
annet med yrkespolitikk, utdanning og
kompetanse, helse, miljø og sikkerhet.

FO forhandler lønn og kjemper for gode
arbeidsvilkår for medlemmene. Har
medlemmene behov for hjelp i arbeids
forholdet, gir FO deg juridisk hjelp,
rådgivning og støtte.
Som profesjonsforbund tar FO vare
på dine yrkesfaglige interesser.
Fagbladene Fontene og Fontene
forskning er inkludert i medlemskapet.
FO arrangerer kurs og konferanser med
yrkesfaglig innhold, har yrkesfaglige
stipender, administrerer godkjennings
ordninger og jobber med yrkesetikk.
Alle medlemmer både i Fagforbundet
og FO har gode kollektive forsikrings
ordninger inkludert i medlemskapet.

Organiser deg! Stå sammen i en klubb! Velg en tillitsvalgt!
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Meld deg inn med SMS – send
Fagforbundet medlem til 1980 eller fomedlem til 1960

Les mer om oss og fordelene ved å være organisert på:
fo.no eller fagforbundet.no

