
 

ท�ำไมจึงเข้ำร่วมสหภำพแรงงำน ?
วันใดที่ท่ำนตัดสินใจเป็นสมำชิกสหภำพแรงงำน ถือว่ำเป็นกำร
ตัดสินใจที่ส�ำคัญและถูกต้องของท่ำนแล้ว เพรำะในชีวิตกำร
ท�ำงำนนั้น สหภำพแรงงำนนี้เองที่จะเป็นตัวแทนของท่ำน

เมือ่เรำผนกึก�ำลงักนั เรำจะได้รบัควำมสนบัสนนุมำกขึน้ส�ำหรบั
ค่ำจ้ำงทีย่ตุธิรรม งำนทีม่ัน่คง และได้รบักำรปฏิบตัต่ิอทีด่ใีนที่
ท�ำงำน สหพันธ์แรงงำนท�ำงำนเพือ่ให้สมำชกิมชีวีติในกำรท�ำงำน
อย่ำงเท่ำเทยีมกนั ซึง่พนกังำนจะมส่ีวนในกำรวำงหลกัเกณฑ์ และ
สภำพกำรท�ำงำนในทีท่�ำงำนของตน

กำรเป็นสมำชิกของท่ำน จะท�ำให้องค์กรมีสถำนภำพที่จะ
สำมำรถเจรจำต่อรอง เพื่อให้ได้มำซึ่งค่ำจ้ำง และเงื่อนไขที่ดีใน
สภำพกำรท�ำงำนส�ำหรับท่ำนและเพื่อนร่วมงำนของท่ำน สหพันธ์
แรงงำนท�ำงำนอย่ำงกระตือรือร้นให้กับบริกำรสำธำรณะและ
สถำนที่ท�ำงำนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ในฐำนะสมำชิกของสหพันธ์แรงงำน  ท่ำนจะได้รับผลประโยชน์
ของสมำชิกหลำยอย่ำง ท่ำนจะได้รับกำรประกันที่ดี ทุนกำร
ศึกษำส�ำหรับทั้งกำรศึกษำต่อเนื่องและกำรศึกษำต่อ และได้
รับกำรอบรมหลักสูตรและกิจกรรมทำงสังคมโดยผ่ำนทำง
สหภำพแรงงำนท้องถิ่น

จงตอบ ค่ะ ครับ เพื่อส่วนรวมในที่ท�ำงำน – เข้ำร่วมสหพันธ์
แรงงำน!

รวมพลัง – แข็งแกร่งกว่ำ
ในฐำนะสมำชิกของสหพันธ์แรงงำน ท่ำนจะได้เข้ำ
ร่วมในสหภำพแรงงำนท้องถิ่น สหพันธ์แรงงำน มี
สหภำพแรงงำนท้องถิ่นทั่วประเทศประมำณ 550 องค์กร 
อำทิเช่น ในเทศบำล โรงพยำบำล และสถำนประกอบ
กำรภำครัฐและเอกชนต่ำงๆ

สหพันธ์แรงงำน เป็นองค์กรแรงงำนที่ใหญ่ที่สุดของ
องค์กร LO และของประเทศ งำนที่ส�ำคัญของเรำ
คือ กำรได้มำซึ่งค่ำจ้ำงและเงื่อนไขในกำรท�ำงำนที่ดี
ส�ำหรับท่ำน สหพันธ์แรงงำน ต้องกำรมีสังคมที่มีกำรกระ
จำยทำงเศรษฐกิจอย่ำงยุติธรรม และให้มีควำมเท่ำเทียม
กันในสังคมมำกขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยเหล่ำนี้ เรำ
ต้องกำรสหภำพแรงงำนที่มีควำมเข้มแข็งและมีอิทธิพล

สหพันธ์แรงงำน ท�ำงำนเพื่อให้พวกเรำได้แสดงควำม
ห่วงใย ควำมสมัครสมำน และสำมัคคี ทั้งในที่ท�ำงำน
และในสังคม

กำรให้บริกำรด้ำนวิชำชีพ
ถึงแม้ว่ำสหพันธ์แรงงำนเป็นองค์กรใหญ่ซึ่งมำจำก
หลำยอำชีพ แต่เรำก็ได้จัดระบบองค์กร เพื่อให้ท่ำนได้
รับกำรปกป้องเกี่ยวกับอำชีพของท่ำน
สหพันธ์แรงงำน แบ่งออกเป็นสี่แผนก ได้แก่
– แผนกกำรดูแลสุขภำพ
– หมวดคริสตจักร วัฒนธรรม และกำรศึกษำ
– ฝ่ำยสื่อสำรและทำงเทคนิค
– ฝ่ำยส�ำนักงำน และกำรบริหำรงำน 

เข้ำร่วมสหพันธ์แรงงำน รวมพลัง – แข็งแกร่งกว่ำ

 ควำมห่วงใย    ควำมสมัครสมำน    ควำมสำมัคคี

รวมพลัง –  
แข็งแกร่งกว่ำ

✂

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

Etternavn

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	Person	opp-
lysningsloven.	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					❍		Høgskole		❍		Universitet
❍	Lærling,	gratis
❍	Lærling,	kr	250,-	per	halvår,	inkludert	Stønadskasse	og	LOfavør	hjemforsikring			
❍	Elever,	gratis	 	 ❍  VG1					❍ 	VG2					❍		VG3
❍	Elever,	kr	250,-	per	halvår,		inkludert	Stønadskasse	og	LOfavør	hjemforsikring	 ❍  VG1					❍		VG2					❍		VG3

Studiested/lærlingplass

Fag/linje		 Planlagt	eksamen/fagprøve	(mnd/år)

FYLLES UT AV ALLE:          Dato               Underskrift

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

I	tillegg	trekkes	kr	21,-	per	md.	til	
Opplærings-,	utviklings-	og	opp-	
lysningsfondet	(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
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แผนกเหล่ำนี้ท�ำงำนในส่วนประเด็นด้ำนนโยบำยเกี่ยว
กับวิชำชีพ เช่น กำรศึกษำ จริยธรรมวิชำชีพ และ
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน พวกเขำจะให้ข้อเสนอ
ในเรื่องที่เป็นค�ำถำมที่เกี่ยวข้องกับอัตรำเงินเดือนและ
พิกัดอัตรำภำษีศุลกำกร

ปัญหำในที่ท�ำงำน
ถ้ำมีปัญหำในที่ท�ำงำน ซึ่งเป็นเรื่องยำกที่จะ
แก้ไขปัญหำเพียงล�ำพัง ดังนั้นท่ำนจึงต้องกำร
สหภำพแรงงำนและตัวแทนที่มีควำมสำมำรถ เพื่อที่
จะให้ควำมสนับสนุนและช่วยเหลือท่ำนได้ ส่วนใหญ่
ข้อพิพำทระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำงได้รับกำรแก้ไข
ปัญหำโดยผู้แทนท้องถิ่น

สหพันธ์แรงงำน มีตัวแทนในทุกเขตเทศบำล และใน
สถำนที่ท�ำงำนทั้งหมดที่เรำมีสมำชิก

นอกจำกนี้ สหพันธ์แรงงำนยังมีนักกฎหมำยของ
ตนเอง ซึ่งท�ำร่วมกับส�ำนักงำนกฎหมำยขององค์กร 
LO เพื่อให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับสถำนที่ท�ำงำน

ทุนกำรศึกษำ
สหพนัธ์แรงงำน ให้ทนุกำรศกึษำแก่สมำชกิของพวก
เขำเป็นจ�ำนวนเงนิหลำยล้ำนทกุปี
ท่ำนสำมำรถได้รับทุนเป็นจ�ำนวนเงินถึง 12 000 โค
รนต่อปีเพื่อกำรศึกษำต่อเนื่องหรือกำรศึกษำต่อ

LOfavør ( เอ็ลอูฟำเวอร์ ) 
ผลประโยชน์สมำชกิมชีือ่ว่ำ LOfavør (เอล็อฟูำเวอร์) 
สิง่หนึง่ที ่LOfavør เสนอให้คอื กำรประกนัภยับ้ำนแบบ
ประกนักลุม่ทีด่ทีีส่ดุ และรำคำต�ำ่ทีส่ดุของประเทศ รวมทัง้
เสนอให้ในสิง่อืน่ๆ อกีมำกมำย คลกิไปที ่www.lofavor.no 
เพือ่อ่ำนเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลประโยชน์สมำชกิ

Fagbladet (ฟ๊ำกบลำเด็ท)
นติยสำรสมำชิกของสหพนัธ์แรงงำนมช่ืีอว่ำ Fagbladet 
แต่ละหมำยเลขเล่มของแต่ละหมวดจะมหีลำยหน้ำ ซ่ึงจะให้
ข้อมลูใหม่ๆ เกีย่วกบัวิชำชีพในสำขำอำวิชำชีพของท่ำน

ต่อต้ำนควำมยำกจน
สหพันธ์สหภำพแรงงำนมีส่วนร่วมในกำรต่อสู้เพื่อขจัด
ควำมยำกจน ทั้งในนอร์เวย์และต่ำงประเทศ เรำเข้ำร่วม
ในกำรรณรงค์ระหว่ำงชำติเพื่อต่อต้ำนควำมยำกจน 
นอกจำกนั้น เรำยังได้สร้ำงหมู่บ้ำนเด็ก เอส โอ เอส
สำกล (SOS) ในประเทศแองโกลำ และอีกอย่ำงหนึ่งคือ 
เรำก�ำลังท�ำโครงกำรควำมสำมัคคีในประเทศปำเลสไตน์
ร่วมกับองค์กร Norsk Folkehjelp 

ค่ำธรรมเนียม
สมำชิกที่มีงำนท�ำ ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียม 1.45 
เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนก่อนหักภำษี นอกจำกนี้มีกำร
ประกันภัยภำคบังคับ และเงินสมทบทุน เพื่อกำรฝึก
อบรมและกำรพัฒนำ 

สหภำพแรงงำนในท้องถิ่นของคุณ สำมำรถคิด
ธรรมเนียมเพิ่มเติมส�ำหรับท้องถิ่น บำงส่วนของค่ำ
ธรรมเนียมกำรเป็นสมำชิกสำมำรถน�ำไปหักภำษีได้

ส�ำหรับผู้ฝึกงำนและนักเรียนที่มีอำยุต�่ำกว่ำ20 ปีที่เข้ำ
โรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือโรงเรียนสำยสำมัญ
ส�ำหรับเด็กด้อยโอกำส ไม่ต้องจ่ำยค่ำสมำชิก
 
หำกมีค�ำถำมใดๆ
กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรของเรำทำงโทรศัพท์หมำยเลข 
23 06 40 00

 เข้ำร่วมวันนี้! :พิมพ์ข้อควำม “Fagforbundet medlem” และส่งไปยัง 1980
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