เมือ
่ เราผนึกก�ำลังกัน เราจะได้รบ
ั ความสนับสนุนมากขึน
้ ส�ำหรับ
ค่าจ้างทีย
่ ต
ุ ธ
ิ รรม งานทีม
่ น
ั่ คง และได้รบ
ั การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ทีด
่ ใ
ี นที่
ท�ำงาน สหพันธ์แรงงานท�ำงานเพือ
่ ให้สมาชิกมีชว
ี ต
ิ ในการท�ำงาน
อย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ พนักงานจะมีสว
่ นในการวางหลักเกณฑ์ และ
สภาพการท�ำงานในทีท
่ ำ� งานของตน

ความสามัคคี

การเป็นสมาชิกของท่าน จะท�ำให้องค์กรมีสถานภาพที่จะ
สามารถเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าจ้าง และเงื่อนไขที่ดีใน
สภาพการท�ำงานส�ำหรับท่านและเพื่อนร่วมงานของท่าน สหพันธ์
แรงงานท�ำงานอย่างกระตือรือร้นให้กับบริการสาธารณะและ
สถานที่ท�ำงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในฐานะสมาชิกของสหพันธ์แรงงาน ท่านจะได้รับผลประโยชน์
ของสมาชิกหลายอย่าง ท่านจะได้รับการประกันที่ดี ทุนการ
ศึกษาส�ำหรับทั้งการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาต่อ และได้
รับการอบรมหลักสูตรและกิจกรรมทางสังคมโดยผ่านทาง
สหภาพแรงงานท้องถิ่น
จงตอบ ค่ะ ครับ เพื่อส่วนรวมในที่ท�ำงาน – เข้าร่วมสหพันธ์
แรงงาน!

รวมพลัง – แข็งแกร่งกว่า

ในฐานะสมาชิกของสหพันธ์แรงงาน ท่านจะได้เข้า
ร่วมในสหภาพแรงงานท้องถิ่น สหพันธ์แรงงาน มี
สหภาพแรงงานท้องถิ่นทั่วประเทศประมาณ 550 องค์กร
อาทิเช่น ในเทศบาล โรงพยาบาล และสถานประกอบ
การภาครัฐและเอกชนต่างๆ
สหพันธ์แรงงาน เป็นองค์กรแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของ
องค์กร LO และของประเทศ งานที่ส�ำคัญของเรา
คือ การได้มาซึ่งค่าจ้างและเงื่อนไขในการท�ำงานที่ดี
ส�ำหรับท่าน สหพันธ์แรงงาน ต้องการมีสังคมที่มีการกระ
จายทางเศรษฐกิจอย่างยุติธรรม และให้มีความเท่าเทียม
กันในสังคมมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เรา
ต้องการสหภาพแรงงานที่มีความเข้มแข็งและมีอิทธิพล
สหพันธ์แรงงาน ท�ำงานเพื่อให้พวกเราได้แสดงความ
ห่วงใย ความสมัครสมาน และสามัคคี ทั้งในที่ท�ำงาน
และในสังคม

การให้บริการด้านวิชาชีพ

ถึงแม้ว่าสหพันธ์แรงงานเป็นองค์กรใหญ่ซึ่งมาจาก
หลายอาชีพ แต่เราก็ได้จัดระบบองค์กร เพื่อให้ท่านได้
รับการปกป้องเกี่ยวกับอาชีพของท่าน
สหพันธ์แรงงาน แบ่งออกเป็นสี่แผนก ได้แก่
– แผนกการดูแลสุขภาพ
– หมวดคริสตจักร วัฒนธรรม และการศึกษา
– ฝ่ายสื่อสารและทางเทคนิค
– ฝ่ายส�ำนักงาน และการบริหารงาน

เข้าร่วมสหพันธ์แรงงาน

รวมพลัง – แข็งแกร่งกว่า

FYLLES UT AV ALLE NYE MEDLEMMER

Medl.nr. F Y L L E S U T A V F A G F O R B U N D E T

Fornavn
Fødsels- og personnr. (11 siffer)
Adresse
Postnr.

Poststed

Tlf. mobil el. privat

E-post
Personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med Personopplysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelser o.l. der
hvor forbundet finner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlemmenes interesser.
Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren
behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven.
❍ Jeg er innforstått med og gir samtykke til at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger.

FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE
Arbeidsgiver
Arbeidssted

Tlf.

Yrke/utdanning

Stilling

Prosent

Fylke

FYLLES UT AV STUDENTER, LÆRLINGER OG ELEVER
❍ Student, kr 250,- per halvår, inkludert Stønadskasse og LOfavør hjemforsikring
❍ Lærling, gratis
❍ Lærling, kr 250,- per halvår, inkludert Stønadskasse og LOfavør hjemforsikring
❍ Elever, gratis
❍ Elever, kr 250,- per halvår, inkludert Stønadskasse og LOfavør hjemforsikring

❍ Høgskole ❍ Universitet
❍ VG1
❍ VG1

❍ VG2 ❍ VG3
❍ VG2 ❍ VG3

Studiested/lærlingplass
Fag/linje

FYLLES UT AV ALLE:

Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år)
Dato

FORSIKRING
Ved innmelding som yrkesaktiv blir du
automatisk med i LOfavør kollektive
hjemforsikring, kr 65,- per md.
og Fagforbundets Støndaskasse,
kr 17,- per md.

Etternavn

✂

ความสมัครสมาน

วันใดที่ท่านตัดสินใจเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ถือว่าเป็นการ
ตัดสินใจที่ส�ำคัญและถูกต้องของท่านแล้ว เพราะในชีวิตการ
ท�ำงานนั้น สหภาพแรงงานนี้เองที่จะเป็นตัวแทนของท่าน

TH AI

ความห่วงใย

ท�ำไมจึงเข้าร่วมสหภาพแรงงาน ?

Fagforbundet Info. Foto: Trond Isaksen, Linn-Cathrin Bye. Trykk: Aktietrykkeriet. 2 000 03/2012.

รวมพลัง –
แข็งแกร่งกว่า

Underskrift

I tillegg trekkes kr 21,- per md. til
Opplærings-, utviklings- og opplysningsfondet (OUO-fondet).
Du blir også med i Fagforbundets
gruppeforsikring – en kombinert
livs-, uføre-, og ulykkesforsikring,
dersom du ikke reserverer deg
mot denne. Forsikringen koster
kr 278,- per md.
OBS: Gjelder ikke elever, lærlinger
og studenter.
Etter innmelding vil du få et brev
fra oss med nærmere orientering
om gruppeforsikringen.
Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige
opplysninger og lever kupongen
til din lokale tillitsvalgte eller
send i posten:
Fagforbundet,
Postboks 7003 St. Olavs plass
0130 Oslo

แผนกเหล่านี้ท�ำงานในส่วนประเด็นด้านนโยบายเกี่ยว
กับวิชาชีพ เช่น การศึกษา จริยธรรมวิชาชีพ และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พวกเขาจะให้ข้อเสนอ
ในเรื่องที่เป็นค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับอัตราเงินเดือนและ
พิกัดอัตราภาษีศุลกากร

✂

Fagforbundet
Svarsending 0190
0090 Oslo

Brett, stift/tape sammen og legg i nærmeste postkasse.

ปัญหาในที่ท�ำงาน

LOfavør ( เอ็ลอูฟาเวอร์ )

ผลประโยชน์สมาชิกมีชอ
ื่ ว่า LOfavør (เอ็ลอูฟาเวอร์)
สิง่ หนึง่ ที่ LOfavør เสนอให้คอ
ื การประกันภัยบ้านแบบ
ประกันกลุม
่ ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ และราคาต�ำ่ ทีส
่ ด
ุ ของประเทศ รวมทัง้
เสนอให้ในสิง่ อืน
่ ๆ อีกมากมาย คลิกไปที่ www.lofavor.no
เพือ
่ อ่านเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับผลประโยชน์สมาชิก

ถ้ามีปัญหาในที่ท�ำงาน ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะ
แก้ไขปัญหาเพียงล�ำพัง ดังนั้นท่านจึงต้องการ
สหภาพแรงงานและตัวแทนที่มีความสามารถ เพื่อที่
จะให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือท่านได้ ส่วนใหญ่
ข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้รับการแก้ไข
ปัญหาโดยผู้แทนท้องถิ่น

Fagbladet (ฟ๊ากบลาเด็ท)

สหพันธ์แรงงาน มีตัวแทนในทุกเขตเทศบาล และใน
สถานที่ท�ำงานทั้งหมดที่เรามีสมาชิก
นอกจากนี้ สหพันธ์แรงงานยังมีนักกฎหมายของ
ตนเอง ซึ่งท�ำร่วมกับส�ำนักงานกฎหมายขององค์กร
LO เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับสถานที่ท�ำงาน

สหพันธ์สหภาพแรงงานมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อขจัด
ความยากจน ทั้งในนอร์เวย์และต่างประเทศ เราเข้าร่วม
ในการรณรงค์ระหว่างชาติเพื่อต่อต้านความยากจน
นอกจากนั้น เรายังได้สร้างหมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส
สากล (SOS) ในประเทศแองโกลา และอีกอย่างหนึ่งคือ
เราก�ำลังท�ำโครงการความสามัคคีในประเทศปาเลสไตน์
ร่วมกับองค์กร Norsk Folkehjelp

ทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียม

สหพันธ์แรงงาน ให้ทน
ุ การศึกษาแก่สมาชิกของพวก
เขาเป็นจ�ำนวนเงินหลายล้านทุกปี
ท่านสามารถได้รับทุนเป็นจ�ำนวนเงินถึง 12 000 โค
รนต่อปีเพื่อการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาต่อ

นิตยสารสมาชิกของสหพันธ์แรงงานมีชอ
ื่ ว่า Fagbladet
แต่ละหมายเลขเล่มของแต่ละหมวดจะมีหลายหน้า ซึง่ จะให้
ข้อมูลใหม่ๆ เกีย
่ วกับวิชาชีพในสาขาอาวิชาชีพของท่าน

ต่อต้านความยากจน

สมาชิกที่มีงานท�ำ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 1.45
เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนก่อนหักภาษี นอกจากนี้มีการ
ประกันภัยภาคบังคับ และเงินสมทบทุน เพื่อการฝึก
อบรมและการพัฒนา

 เข้าร่วมวันนี้! :พิมพ์ข้อความ “Fagforbundet medlem” และส่งไปยัง 1980

สหภาพแรงงานในท้องถิ่นของคุณ สามารถคิด
ธรรมเนียมเพิ่มเติมส�ำหรับท้องถิ่น บางส่วนของค่า
ธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสามารถน�ำไปหักภาษีได้
ส�ำหรับผู้ฝึกงานและนักเรียนที่มีอายุต�่ำกว่า20 ปีที่เข้า
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือโรงเรียนสายสามัญ
ส�ำหรับเด็กด้อยโอกาส ไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิก
หากมีค�ำถามใดๆ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราทางโทรศัพท์หมายเลข
23 06 40 00

