Forsikringer

Innmelding

Elev- og studentmedlemskap

Målekontoret

FORSIKRINGER I MEDLEMSKAPET

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM?

BYGNINGSARBEIDERNES MÅLEKONTOR I
TELEMARK

1. LO favør kollektiv hjemforsikring
• Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret –
ubegrensa skadesum.
• Typiske uhell dekkes - tabbeforsikring
• Enkeltgjenstander er forsikret for inntil kr 300 000
Forsikringen dekker……
• Tyveri av innbo og løsøre
• Yrkesløsøre for inntil kr 100 000(på forsikringsstedet)
På arbeidssted inntil kr 50 000 i bygning/container og 10 000
fra låsbart garderobeskap.
• Tyveri ev sykkel hvor som helst (inntil 25 000)
• Tyveri av løsøre fra bil, for eksempel klær, bag eller fotoapparat (inntil 25 000)
• Matvarer i fryseboks
• Flytteforsikring
• Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse eller egen hage
med inntil 25 000
• Rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av
privatperson
• Ansvar og rettshjelp som privatperson
• Skade på innbo og løsøre i hjemmet i forbindelse med brann,
eksplosjon og vannledningsskade
• Typisk uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned,
velter eller lignende. Også tilfeldig skade på for eksempel
sportsutstyr, briller etc.(tabbeforsikring)

Fyll ut kortet og send det til oss

ELEVMEDLEMSKAP
Dette medlemskapet er for elever i videregående skole innenfor ”våre” fag. I tillegg kan elever som har jobb i tillegg til skole
bli medlemmer. Medlemskapet er gratis.

2. LO favør fritidsulykkesforsikring
Forsikringen dekker……
• Deg som medlem (yngre enn 70 år)
• Dødsfall og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade i fritiden
• Død som inntreffer inntil 1 år etter skadetidspunkt
• Behandlingsutgifter som følge av ulykkehendelsen (lege og
tannlege)
• Behandling og opphold på private legevakter og klinikker, når
dette er avtalt med Sparebank 1 på forhånd
3. LO favør grunnforsikring
Forsikringen dekker………
• Både deg som medlem, din ektefelle/samboer og
hjemme-boende ugifte barn under 21 år
• Død uansett årsak
• Fritid og arbeidstid – hele døgnet
• Hele verden

Du får:
• Hjelp til forhandlinger om lønn
• Hjelp om juridiske spørsmål om lønns og arbeidsvilkår
• Hjelp av dyktige tillitsvalgte
• Tilbud om skolering
• Medlemskortet gir deg rett til å tegne LO favør forsikringer og benytte LO favør tilbud
• Medlemsblad

STUDENTMEDLEMSKAP
Dette medlemskapet er for studenter. Medlemskapet koster
kr. 500,- pr. år.
• Samme fordeler som elevmedlemmer
• LO favør kollektiv hjem

L

Landsorganisasjonen i Norge

http://www.lo.no/u/ung/

http://www.fellesforbundet.no/Ungdom/

http://app.lofavor.no/

Telefon: 35 58 71 70 – Telefax: 35 58 71 61
Kontortid: 07.30 – 15.00
Postadresse: Postboks 2514, 3702 Skien
Besøksadr.: Fellesforbundets hus, Grenaderveien 4,
3734 Skien
Daglig leder
Oppmåler for tømmer, betong
og mur
Frode Gonsholt, mobil 91 69 16 09
E-post: frode@maalekontor.no

Oppmåler for tømmer,
taktekking og maling
Kjetil Helgerud, mobil 90 02 64 55
E-post: kjetil@maalekontor.no

Vårt kontor måler i følgende fag:
• Tømmer
• Betong-faget
• Maler- og byggtapetserer
• Taktekking
• Mur
Kontoret vil være behjelpelig med å skaffe oppmålere i
følgene fag:
• Blikk
• Rørlegger
• Isolasjon og kapsling

VELKOMMEN TIL

AVDELING 8 TELEMARK

Velkommen som medlem...
...I FELLESFORBUNDET AVDELING 8 TELEMARK
LITT OM OSS SELV:
Fagforeningen har ca. 3600 medlemmer og ca. 160 bedrifter med
tariffavtale. Vi organiserer ansatte innenfor en rekke områder som
byggfag, byggindustri, verkstedindustri, bilverksted, arbeidsmarkedsbedrifter, VTA (varig tilrettelagt arbeid), tekobransjen, gartneri,
naturbruk og asfalt.
VÅRE KONTORER
SKIEN
Telefon 35 58 71 60 - fax 35 58 71 61
Postadr.:
Postboks 2514, 3702 Skien
E-Post:
avd8@fellesforbundet.org
Besøksadr.: Fellesforbundets hus, Grenaderveien 4, 3734 Skien
Kontortid: 08.00 - 15.00 (kjernetid 09.00 - 14.30)
NOTODDEN - Telefon 35 58 71 60
Postadr.:
Torvet 4, 3674 Notodden
E-Post:
avd8@fellesforbundet.org
Besøksadr.: Torvet 4, 3674 Notodden

AVDELING 8
Leder: Arne Hagen
Mobil: 91 71 91 59
E-post: arne.hagen@fellesforbundet.org
Nestleder: Roald Stykket
Mobil: 95 15 41 04
E-post: roald.stykket@fellesforbundet.org
Organisasjonsarbeider: Jon Halvor Svalbjørg
Mobil: 48 15 85 29
E-post: jon.h.svalbjorg@fellesforbundet.org
Organisasjonsarbeider: Rune Tønnesen
Mobil: 46 84 00 65
E-post: rune.tonnesen@fellesforbundet.org
Kontorsekretær: Unni Elisabeth Sneltvedt
Tlf: 35 58 71 60
E-post: unni.elisabeth.sneltvedt@fellesforbundet.org

Noen fordeler ved å være organisert

Litt mer om fordelene

VIKTIGE SAKER FOR FAGFORENINGEN
•
•

Våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår
Medlemservice
TEMA

•
•

Et sterkt samfunnsengasjement
Stoppe sosial dumping

•
•

UORGANISERTE UTEN TARIFFAVTALE
LOVENS BESTEMMELSER

Tillitsvalgtskolering
Medlemsverving

LITT MER OM FORDELENE
•

Det er 3 kollektive forsikringer inkludert i medlemskapet,
innbo/løsøre, fritids/ulykke forsikring og grunnforsikring liv(se
eget ark)

•

Du blir tilslutta fordelsprogrammet LO Favør

•

Du kan da få forsikrings og bankavtaler med Sparebank 1 til
LO Favør pris.

•

Medlemskapet i Fellesforbundet gir deg anledning til å søke om
utdanningsstipend gjennom LO`s utdanningsfond. Du må ha
minst 3 års sammenhengende medlemskap for å kunne benytte deg av dette tilbudet. Stipendet kan du benytte til å delfinansiere din utdanning. Se mer på www.lo.no eller ta kontakt
med avdelingen

•

Du kan trekke deler av fagforeningskontingenten av på selvangivelsen

ORGANISERT, OG I EN BEDRIFT
MED TARIFFAVTALE

Lønn

Ingen regler (Allmenngjøring)

Avtalefestede lønnsbestemmelser

Arbeidstid

Daglig 8 timer, 40 timer pr.uke

Daglig 7.5 timer, 37.5 timer pr.uke

Overtidsbetaling

40 %

50% - 100%

Helg og nattillegg

Ingen tillegg

Avtalefestet tillegg

Helligdagstillegg

Lønn kun for 1. og 17. mai

Betaling for alle helligdager

Velferdspermisjon med lønn Ingen regler

14 dager betalt pappapermisjon ved fødsel.
Betalt fri inntil 1 dag for en rekke ting
(Lege/tannlege, begravelse, flytting m.m.)

Arbeidstøy

Ingen regler

Følger med i de fleste avtaler

Ubekvemstillegg

Ingen tillegg

Finnes i de fleste avtaler

Innflytelse over bedriften

Aksjelovens bestemmelser

Avtaler og regler for medbestemmelse

Oppsigelser

I henhold til loven, ingen rettshjelp

I henhold til loven og avtaleverket,
fri rettshjelp

•

Hjelp og oppfølging ved yrkeskader

Ferie

Ferieloven 4 uker og 1 dag,
10.2% i feriepenger

5 ukers ferie
12% i feriepenger

•

Pensjon

Folketrygd + Min. 2%
OTP(tjenestepensjon)

Folketrygd + Min. 2% OTP +
AFP fra 62 år*

Gratis førstehjelp hos advokat (1 time), gjelder saker utenom
arbeidsforhold(ikke straffesaker) Ta kontakt med avdelingskontoret

Streik/lockout

Ingen støtte

Støtte fra forbund ved streik og lockout

•

Utdanning

Ingen støtte

Støtte fra fond og egen opplæringsorganisasjon

Det er en rekke medlemsfordeler lokalt og sentralt. Ta kontakt
med avdelingen dersom du vil vite mer, eller se mer på www.lofavor.no og www.fellesforbundet.no

*Den nye folketrygda er lagt opp slik at ”alle” kan gå av med pensjon i fra fylte 62 år, men for å kunne gjøre det, må du minst ha
opptjent til det Staten kaller garantipensjon (ca. kr.130 000 pensjon fra folketrygda før skatt). Har du en normal inntekt og 40 års
opptjening med 100% stilling, vil du normalt få en pensjon som er omtrent som Garantipensjon.

Avdeling 8:
http://www.fellesforbundet.no/Avdelingsliste/avd008/
https://www.facebook.com/Fellesforbundet.avd.8.Telemark

Jobber du i en bedrift med TARIFFAVTALE har du rett til Avtalefesta Pensjon, AFP.
http://app.lofavor.no/
AFP vil gi deg ca. kr. 45000,- i ekstra årlig pensjon ved 62 år. Beløpet faller med alderen, men lever du til du er 82 år, gir det deg
mellom 500 000 og 700 000 kr. mer i pensjon enn en som jobber i en bedrift uten TARIFFAVTALE.
Du må være tilslutta ordninga 7 av de siste 9 åra for å få AFP. Har du fylt 55 år er det for seint å få AFP.
Du har også sluttvederlagsordning, som gir deg inntil kr.80 000,- ved ufrivillig arbeidsløshet etter at du har fylt 50 år.

