
 

 

 

 

 

 
 
      


Hei på deg! 
 
Her kommer litt informasjon fra Fagforbundet, og med cirka 
400.000 medlemmer er vi Norges største fagforening! 
Organisasjonsretten, forhandlingsretten og streikeretten er noen av de mest 
grunnleggende rettighetene vi har. Skal disse rettighetene være noe verdt, 
må arbeidstakerne stå sammen og vise samhold. 
Vi er også med på å påvirke samfunnsutviklingen, og vi er sterke nok til å 
ivareta medlemmene på en god og forsvarlig måte. 
 
Noe av det Fagforbundet jobber aktivt med er å få våre medlemmer som er 
vikarer over i faste stillinger. Fagforbundet jobber også med utvidelse av 
stillinger for deltidsansatte.  
 
Det er viktig å ha en solid fagforening i ryggen.  
 
På baksiden av dette arket finner du litt informasjon om Fagforbundet 
avd.211 Helse Stavanger HF, informasjon om de gode forsikringsordningene i 
LO Favør og noen fine fordeler du får som medlem.  
 
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med våre plasstillitsvalgte eller 
hovedtillitsvalgte. 
 

Vi håper du ønsker å melde deg inn som medlem av Fagforbundet avd.211 
Helse Stavanger HF 

 
SAMMEN STÅR VI STERKERE ENN HVER FOR OSS! 

JO FLERE VI ER, DESTO STØRRE MULIGHET HAR VI TIL Å FÅ GJENNOMSLAG 
FOR SAKENE VÅRE. 

 

Den dagen du bestemmer deg for å organisere deg, tar du en riktig 
og viktig beslutning. 

 
 



 

 

 
Gode grunner til å bli medlem av Fagforbundet Helse Stavanger  
 

 Fagforening 
Fagforbundet avd.211 Helse Stavanger HF er en av de store fagforeningene på 
sykehuset med over 1300 yrkesaktive medlemmer i Helse Stavanger og mer enn 
2000 medlemmer totalt. 

 Tillitsvalgte 
Fagforbundet avd.211 Helse Stavanger HF har mange gode plasstillitsvalgte rundt 
om på de forskjellige arbeidsplassene ved SUS. Vi har også tre dyktige 
hovedtillitsvalgte på heltid, som jobber med å bistå våre medlemmer og 
plasstillitsvalgte i Helse Stavanger HF. 
Disse står klare til å hjelpe deg som medlem. 
De hovedtillitsvalgte holder til i Gamle Portbygg, SUS (rett før du kjører ned 
bakken til psyk). 

 Kontingent 
Yrkesaktive medlemmer: 1,45% av brutto lønn, Studenter og lærlinger: 250,- 
kroner i halvåret. Denne summen dekker Norges beste innboforsikring. 

 Stønadskasse 
Alle medlemmer i forbundet er med i Fagforbundets Stønadskasse. Denne dekker 
en erstatningsutbetaling på 1/5 G ved medlemmets død. 

 Juridisk hjelp 
De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av våre tillitsvalgte. 
Ved konflikter av arbeidsrettslig art henter vi assistanse fra vårt regionale 
kompetansesenter eller hos Fagforbundets egne advokater. 

 Stipend 
Som medlem av Fagforbundet kan du søke om stipend til etter- og 
videreutdanning og kurs sentralt. Lokalt i Fagforbundet avd.211 Helse Stavanger 
HF kan få inntil kr. 2000,- og sentralt inntil  
kr. 15.000,- per kalenderår. 

 Forsikring 
Fagforbundet er en del av LO Favør, som driftes av Sparebank 1. LO Favør tilbyr LO 
medlemmer gode betingelser på forsikring og banktjenester. Se www.lofavor.no 
Innboforsikringen er landets beste og inngår i din medlemskontingent. 

 Medlemstilbud og faglig utvikling 
 Det blir arrangert fagkvelder, sommerfest, julebord og medlemsmøter. 

Yrkesseksjonene arbeider med yrkesfaglige og yrkespolitiske problemstillinger. 
 


