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Forbundets avdelinger 

Medlemskap i Fellesforbundet for selvstendig næringsdrivende 
Fellesforbundet har medlemmer som er både frivillig og ufrivillig 
selvstendignæringsdrivende. 
 
Norsk Transportarbeiderforbund hadde lang tradisjon med å organisere taxi- og 
transportsjåfører som var selvstendig næringsdrivende. I tillegg til disse finner vi selvstendig 
næringsdrivende, innenfor blant annet budtjenester, reklamebyrå, grafisk design, 
byggebransjen og bar og restauranter. Noen av disse er ufrivillige selvstendige. 
 
LO-kongressen har tidligere vedtatt satsning på selvstendig næringsdrivende gjennom "LO 
selvstendig" som forbundet er en del av. 
 
Fellesforbundet har ikke hatt noen særskilt registering av selvstendig næringsdrivende i 
medlemssystemet. Fane2 er nå utviklet slik at avdelingene kan registrere disse særskilt. Det 
følger vedlagt veiledning for registering for avdelingene. Det viktig at avdelingen begynner å 
bruke denne registreringen, sånn at medlemmer som er selvstendig næringsdrivende kan få 
tilgang til tilbudet som er utviklet spesielt for dem.  
 
Forbundets vedtekter omtaler ikke denne medlemskategorien spesielt. Det legges til grunn at 
selvstendig næringsdrivende skal betale fagforeningskontingent i likhet med øvrige 
medlemmer. Det innebærer i praksis at disse beregner sin trekk av kontingent med 
utgangspunkt i skattbar inntekt som direktebetalende medlemmer på bruttolønn. 
 
LO har utviklet eget medlemstilbud for selvstendig næringsdrivende med gode 
medlemsfordeler, kurs og andre nyttige verktøy.  
Her finner du nyheter og informasjon fra LO. 
 
I tillegg til de medlemsfordelene Fellesforbundet har for sine ordinære medlemmer, så er det 
fremforhandlet tilpassede medlemsfordeler for denne medlemsgruppen. 
Juridisk bistand og hjelp for blant annet avtale- og kontraktsrett, opphavs– og varemerkerett 
og forsikringsrettslige spørsmål. 
 
Ansvars- og ulykkesforsikring: rabattert ansvars- og ulykkesforsikring med gode dekninger 
Regnskapstjenester: regnskapstjenester tilpasset den enkeltes behov. 
Her finner du LOfavør siden for selvstendig næringsdrivende 
 
 

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/lo-selvstendig/
https://www.lofavor.no/lo-selvstendig


 

 

2 av 2 
 

  Vår dato Vår referanse 
  07.03.2022 20/1861-7/FF-541 BJSK 

 
Forbundsledelsen vil i forbindelse med arbeidet til landsmøtet 2023 vurdere forslag til 
endringer av forbundets vedtekter som ivaretar selvstendig næringsdrivende som 
medlemskategori. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Fellesforbundet 
 

Clas Delp Bjørn Skogstad 

(sign.) (sign.) 
 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur 
 
Vedlegg


