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Som ansatt i Bærum kommune eller bliv-
ende medlem ønsker vi å informere deg 
om Fagforbundet og vårt lokale tillitsval-
gtapparat.

Fagforbundet er Norges største fag-
foreningsforbund med nærmere 340.000 
medlemmer.
Vår lokale fagforening Fagforbundet 
Bærum er Bærum kommunes desidert 
største fagforening med over 3.600 
medlemmer.

Vi har kontorer i Brambanigården,
1 etasje i Sandvika. Hvor vi er bemannet 
med fem hovedtillitsvalgte. Disse står til 
enhver tid til medlemmenes disposis-
jon. Foreningen har stor kompetanse på 
lokale lønnsforhandlinger og spørsmål 
relatert til lov og avtaleverket. 
Vi bistår medlemmene i problem-og 
konfl iktsaker og andre saker opp mot ar-
beidsgiver. I komplekse saker bistås vi av 
forbundets kompetansesenter. På grunn 
av vår størrelse er vi representert i alle 
råd og utvalg av betydning, hvor ansattes 
representanter er med. Dette er utvalg 
som partsammensattutvalg, ankeutvalg, 
pensjonsutvalg m.m.

MEDLEMSFORDELER
Den aller største fordelen ved å være 
medlem i Fagforbundet er at du vil ha en
dyktig tillitsvalgt som kan ta vare på deg 
og interessene dine på jobben.
Fagforbundet har ca 18.000 tillitsvalgte 
fordelt over hele landet.
Det er den tillitsvalgte du skal henvende 
deg til dersom du har problemer på 
jobben, om du har spørsmål om lønna 
di eller om hvilke rettigheter du har i 
arbeidslivet.

OPPLÆRING
Som medlem kan du delta på de ulike 
kursene som Fagforbundet arrangerer.
Det kan være alt fra tillitsvalgtopplæring 
til yrkesrettede kurs og videre utdanning. 
Dette får du som tilbud om gjennom fag-
foreninga du vil tilhøre som medlem.

UTDANNINGSSTIPEND
Fagforbundet har et meget godt tilbud 
om stipend til medlemmer som ønsker å 
ta videreutdanning eller gå på et kortere 
kurs. Ta kontakt med oss for mer infor-
masjon.

LO-FAVØR
Gjennom medlemskapet ditt i Fagforbun-
det er du også en del av LO-favør. Det gir 
deg som medlem bank og forsikrings-
fordeler, samt en rekke andre goder. 
Sjekk ut www.lofavor.no for mer infor-
masjon.

Bærum kommune består av over 200 
tjenestesteder, hvor Fagforbundet har 
plasstillitsvalgte som representerer 
medlemmene på tjenestestedet og som 
møter i medbestemmelsesmøter og 
som for øvrig ivaretar deres interesser. 
Lokalt er vi organisert i fi re yrkesrettede 
seksjoner. Det er seksjon helse og sosial, 
seksjon kontor og administrasjon, seksjon 
samferdsel og teknisk og seksjon kirke, 
kultur og oppvekst. Disse seksjonene
arrangerer yrkesrettede kurs,
temakvelder m.m og ivaretar den faglige 
utviklingen. Medlemskapet gir også store 
medlemsfordeler gjennom LO-FAVØR.

Ønsker du å bli medlem hos oss, ber vi 
deg fylle ut innmeldingsskjemaet  som du 
fi nner på www.fagforbundetbaerum.no 
eller send sms med kodeord
Fagforbundet medlem til 1980.

Har du spørsmål angående medlemskap 
eller har behov for informasjon eller 
saker du ønsker å snakke med oss om, ta 
kontakt enten på telefon, e-post eller oss 
på kontoret.

OM FAGFORBUNDET INNBOFORSIKRING
Fordi forbundet er så stort, har man
kunnet forhandle frem forsikringsord-
ninger for medlemmene i Fagforbundet.
LO-favørs Kollektiv hjemforsikring er den 
beste på markedet, både når det gjelder 
premie og ytelse. Denne forsikringen er 
en del av medlemskapet i Fagforbundet.

KONTINGENT
Yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet 
betaler kun 1.45% av brutto lønn i
kontingent. Beløpet trekkes månedlig av 
lønna. Deler av kontingenten kan trekkes 
av på skatten.

FAGFORBUNDET UNGDOM
For medlemmer som er 30 år eller yngre 
har Fagforbundet egen organisering og 
egne tillitsvalgte. De er representerte i 
forbundets styrende organer.

www.fagforbundetbaerum.no www.fagforbundetbaerum.no

LOFavør gir gode medlemsfordeler
for deg og familien.

Medlemstelefon: 81 53 26 00


