Du har truffet
spikeren på hodet!
Tømrer og Byggfagforeningen er foreningen nettopp for deg. Vi kan
byggfagene, og vi kan arbeidslivet. Det tjener du på. I denne brosjyren
kan du lese mer om hvordan. Velkommen som medlem!

Tømrer og Byggfagforeningen
Tømrer og Byggfagforeningen er en partipolitisk
uavhengig og framtidsrettet forening med gamle og
stolte tradisjoner. Vi er kolleger og arbeidskamerater
med felles interesser og felles mål.

Vi tilbyr:
• Et aktivt foreningsmiljø for deg som ønsker å delta
• Organisering og skolering for å bedre lønns- og
arbeidsvilkår
• Samvær med kolleger og utveksling av erfaringer
• Råd og veiledning i faglige og juridiske saker
• Gode forsikringer
• Hjelp til selvhjelp
• Gratis kurs
• Behovsprøvet ekstra streikestøtte
• Faglig oppdatering gjennom skolering og
erfaringsutveksling
• Stipender og fritidstilbud gjennom Stiftelsen Byggfag
• Tiltak for å øke lønninger og fremme fornuftig
produktivitet
• Kunnskap om akkord og andre lønnssystemer
• Oppmåling av akkorder via Målekontoret Byggfag

www.byggfag.org - Eller prøv vår

side!

Våre medlemmer er:
• Tømrere
• Snekkere
• Blikkenslagere
• Taktekkere
• Glassmestersvenner
• Montører
• Lærlinger og hjelpearbeidere innen disse fagene

Tømrer og Byggfagforeningen er medlem av Fonus
begravelsesbyrå som er et kopperativt byrå som bistår med alt
praktisk til en stilfull begravelse. Mer info på vår hjemmeside
www.byggfag.org.

«Det er kult å ha venner på fritida,
men det er trygt å ha fagforeningen i arbeidstida.»

Problemer med arbeidsgiver?
Gjennom LO har vi tilgang til advokater som vet hvordan
man forhandler med arbeidsgivere som truer med oppsigelse. Dette er jurister som er eksperter på arbeidsrett.
Er du medlem, har du tilgang til gratis advokat gjennom
LO. Bedre hjelp får du ikke!
Tømrer og Byggfagforeningen gir også gratis juridisk
veiledning i privatsaker.

Hjelp til selvhjelp
Tømrer og byggfagforeningen gjør mye for deg, men du
har selvfølgelig også muligheten til å gjøre noe for fagforeningen - for egentlig er fagforeningen et sted for
folk som vil gjøre noe selv. En slags hjelp til selvhjelp.
Bruk de ressursene som fagforeningen rår over til å
forbedre din egen situasjon. For eksempel kan du benytte
våre kurs- og videreutdanningstilbud. Dette er den beste
måten å sikre din egen framtid på.

Varslings- og Ytringsfrihetsprisen
Stiftelsen Byggfag overrekker hvert år prisen Stockmanns
Hammer til folk som varsler om kritikkverdige forhold eller
ulovligheter i arbeidslivet.

www.byggfag.org - Eller prøv vår

side!

Muligheter for kurs og utdanning
Vi har tilbudene som holder deg på topp i faget ditt.
En viktig del av foreningsarbeidet er heving av fagkompetanse.
Foreningen har selv utviklet et tilbud om utdannelse i ledelse og
produktivitet: BAS-skolen.
Vi tilbyr også gratis fagforeningskurs for både tillitsvalgte og
andre, og kan gi stipend til videre- og etterutdanning fra
Stiftelsen Byggfag.

Fritidstilbud
Gjennom Stiftelsen Byggfag har vi og fritidstilbud. De omfatter
blant annet rimelig leie av våre to hytter på Fagerfjell, samt leie
av møte/selskap lokaler på vår store eiendom på Bæk. Her er det
også muligheter for rimelig overnatting. Cafe`en på Hovedbølet
på Bæk har åpent i sommerhalvåret.
Skal du ha selskap? Kontakt oss!

Akkordtariffen
Vi har tre oppmålere som måler etter de landsomfattende
akkordtariffene, to måler tømmer og én måler tak og blikk.
Målekontoret sammen med fagforeningen tilbyr opplæring
i bruken av overenskomsten og akkordtariffen.
Ved å benytte overenskomsten og akkordtariffen når du jobber
akkord vil du ha mulighet til å øke din produksjon og dermed
påvirke din egen lønn.

Visste du at
Tømrer og Byggfagforeningen:
• fører sin historie direkte tilbake til 1885
• er partipolitisk uavhengig, men samfunnspolitisk aktiv
• arbeider mot useriøse bedrifter og sosial dumping
• kjemper aktivt mot arbeidsledighet
• tar medansvar for fagutviklingen innenfor alle byggfag
• arbeider for å utvikle produkter, prosesser og verktøy
som kan gjøre bygninger bedre og billigere
• jobber for å bedre de fagorganisertes juridiske rettigheter
• har vært tilsluttet ulike forbund: Norsk Bygningsarbeiderforbund og Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund
• har siden 1988 vært tilsluttet Fellesforbundet, som
er medlem av LO, slik at vi har Norges største
fagorganisasjon i ryggen
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Er du mellom 18 - 34
år og medlem av
et LO-forbund?

LOfavør
LOfavør Boliglån ung:
2,95 %
Sparebank
1
Priseksempel Boliglån: Eﬀ. rente fra 3,04 %, 2 mill o/25 år,
totalt 2.844.661,-, kostnad pr måned 9.481,-.

LOfavør BSU:

Dobbelt rente første året: 9,35 %

SpareBank 1 er leverandør av medlemsfordeler innen bank og forsikring.

INNMELDINGSSKJEMA
Navn					

E-post

Adresse					
Arbeidsgiver				

Nasjonalitet

Postnummer/sted			

Personnummer

Telefon				

Yrke:

Du kan melde deg inn via byggfag.org

Tømrer		

Snekker

Blikkenslager

Taktekker

Montør 		

Glassmester

						

Oversikt over medlemsfordelene:
Her kan du lese om noen av de mange fordelene ved å være organisert og ha tariffavtale:
TEMA UORGANISERT

UORGANISERT U/TARIFFAVTALE

ORGANISERT M/TARIFFAVTALE

TARIFFOPPGJØR

Ingen forslagsrett eller stemmerett

Forslagsrett og stemmerett

LØNN
Allmenngjort tariffens minstelønn
		
		
		
		

Minstelønn ufaglært kr 183,10
pr time, over 1 år kr 191,- pr time
og faglært kr 203,80 pr time.
(pr 1.4.2019). Reguleres ved
forhandlinger hvert år.

ARBEIDSTID

40 timers uke

37,5 timers uke

OVERTID

40 % tillegg

Minimum 50 og 100 % tillegg

TILLEGG FOR NATT OG HELG

Ingen regler

Avtalefestede tillegg

TILLEGG FOR SKIFTARBEID

Ingen regler

Avtalefestede tillegg

AVTALEFESTET PENSJON (AFP)

Kan ikke gå av med AFP

Tariffestet rett til AFP fra 62 år

INNFLYTELSE
Aksjelovens bestemmelser
		
		
		

Hovedavtalen gir en rekke
tilleggsrettigheter. Sammen
med andre blir du hørt!
Rett til årlige forhandlinger

OPPSIGELSER
Må betale egen advokat
		

Fri rettshjelp og bistand etter
vurdering via forening og forbund

BETALING AV BEVEGELIGE
1. og 17. mai
HELLIGDAGER		
		
		

1. nyttårsdag, skjærtorsdag,
langfredag, 2. påskedag, 1. mai,
17. mai, Kr. himmelfartsdag,
2. pinsedag 1. og 2. juledag

FERIE

5 uker, 12 % feriepenger

4 uker og 1 dag, 10,2 % feriepenger

YRKESSKADER
Må betale egen advokat
		
		

Fri rettshjelp og bistand etter
vurdering via forening og 		
forbund

UTDANNING
Ingen støtte
		
		

Støtte fra LOs utdanningsfond,
gratis kurs og konferanser
i forening og forbund

STREIK/LOCKOUT

Streikestøtte regulers årlig av
forbundsstyret.

Adresse:
Østre Aker vei 24
0185 Oslo
Telefon: 22 99 28 70
E-post: post@byggfag.org
www.byggfag.org

Ingen støtte, ingen
arbeidsledighetstrygd

Åpningstider:
Mandag–torsdag
kl. 8.00–15.30
15. mai–15. september
kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–13.30

