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Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Du er viktigst!
 Veiledning for medlemsrekruttering i NNN



Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.  
Du vet hvor skoen trykker. Derfor er du den aller viktigste når NNN  
skal bli enda sterkere. 

Men du står ikke alene. Vi er her for å hjelpe og støtte – hele året.  
I første omgang håper vi du setter av tid til å lese denne veiledningen.  
Vi tror det kan være et godt utgangspunkt for alle som vil være med  
og bidra.

Når du skal verve en kollega, er dine egne argumenter og erfaringer det  
aller viktigste. Det er først og fremst din egen overbevisning som kan få  
andre til å organisere seg i NNN.  

Med andre ord: Du er selv det beste argumentet!

Du er selv 
det beste argumentet!



Hva er 
medlemsrekruttering?
Vi rekrutterer ikke mennesker fordi forbundet trenger dem.  
Forbundet er til for medlemmenes skyld og skal kjempe for  
deres interesser. Forbundet er redskapet som skal sørge for at  
medlemmene får gjennomslag for sine interesser - og jo flere vi er,  
jo sterkere står vi. Her møtes fellesinteresse og egeninteresse. 

Rekruttering handler også om å vinne mennesker for våre  
bærende ideer, mål og krav. Å beholde medlemmer og rekruttere  
nye – i tillegg til å rekruttere tillitsvalgte – er helt nødvendig  
for at vi på lang sikt skal beholde og utvikle vår styrke.  
Og det er her du spiller en nøkkelrolle.
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       Når du skal verve en kollega, er dine egne  
       argumenter og erfaringer det aller viktigste.



4

Den første kontakten

Den første kontakten med et mulig medlem er helt avgjørende. 
Derfor er det viktig å sørge for at dere kan samtale uforstyrret. 
Finn ut hvem du snakker med og hvilke behov han/hun har.

Det aller viktigste er å lytte skikkelig til den du snakker med.  
Det handler om å vinne mennesker for en idé, ikke om å vinne  
en diskusjon. Ta alle innvendinger på alvor, men forsøk å finne 
løsninger. Kanskje bør vi alle også bli flinkere til å innrømme feil  
og beklage. NNN er et solid forbund, men vi er ikke ufeilbarlige.  
Det viktige er at vi gjør mye bra, og at vi hele tiden jobber for å  
bli bedre.

Møt hver person slik du selv ville bli møtt hvis det var du  
som skulle rekrutteres. På forhånd bør du derfor tenke  
igjennom hva som kan være viktig for ulike personer  
og grupper på din arbeidsplass.

• Hva er folk opptatt av?

• Hvilket bilde har de av fagbevegelsen?

• Hva vil de vite før de blir medlem av NNN?

Den første kontakten
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Du bør også forberede deg på at mange forskjellige temaer  
kan komme opp i samtalen:

• Lønn og lønnsutvikling

• Trygghet for egen sysselsetting

• Ferie og fritid

• Kompetanseutvikling

• Godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø – arbeidsglede

• Medbestemmelse på arbeidsplassen/innflytelse  
 over egne lønns- og arbeidsvilkår

• Likestilling

• Bedre pensjonsvilkår

• Fellesskap med kolleger

• Kultur- og idrettsaktiviteter

• Eller noe helt annet...

Uansett hvilke tema som kommer opp, er det viktig  
at du tar utgangspunkt i de problemstillingene som  
det potensielle medlemmet selv kommer med. 
Husk også at du ikke trenger å vite alle svarene 
på faglige spørsmål, målsetninger eller krav. 
Det viktigste er at du kan forklare hvordan NNN  
har mulighet til å påvirke arbeidssituasjonen for 
hver enkelt ansatt.



Hvem skal vi rekruttere?

Det er viktig å skille mellom uorganiserte nyansatte og andre uorgani-
serte. I den siste gruppen er det også flere undergrupper: kolleger som 
aktivt har valgt å ikke organisere seg, organiserte kolleger som skal skifte 
arbeidsplass og som kan falle ut av systemet eller organiserte som  
ønsker å melde seg ut av NNN og inn i et konkurrerende forbund.

Her er noen tips for hvordan du kan møte personer i de to gruppene  
når du tar kontakt:

Nyansatte som ikke er organisert: 
Ta kontakt en av de første dagene den nyansatte er på jobb. Det er noe 
du både har rett og plikt til! Men det viktigste er at det gir deg en fin 
mulighet til å samtale om fordelene ved å være organisert. Som ny er  

det dessuten alltid godt å vite at noen bryr seg.  
Ta litt ekstra vare på vedkommende i lunsjer 

etc. Når du vet litt om hva den nyansatte 
er opptatt av, blir det selvsagt også 

lettere å rekruttere. 

Vær også oppmerksom på at 
bedriften – ifølge hovedavtalen 
– snarest mulig skal orientere 
arbeidsutvalget og de tillitsvalgte 
i avdelingen om nyansettelser og 
gi nyansatte beskjed om hvem 

som er tillitsvalgt. Nyansatte skal 
deretter snarest mulig presenteres 

for tillitsvalgte. 



Andre uorganiserte: 
Dette er ofte mennesker som er kritiske både til forbundet og fag- 
bevegelsen generelt. Årsaken til at noen tar avstand fra fagbevegelsen, 
kan være negative erfaringer. Det må vi ta på alvor, selv om de negative 
opplevelsene kan skyldes både misforståelser og noe som verken berører 
arbeidsplassen eller forbundet. Å endre en slik oppfatning kan uansett ta 
lang tid. Derfor er det viktig å være klar over hvilke motiver som ligger til 
grunn for oppfatningen. På neste side er noen påstander du kan bli møtt 
med og noen argumenter du selv kan bruke.

Her er flere tips:
• Spør om han/hun trenger hjelp eller   
 lurer på noe.
• Fortell hva NNN-klubben gjør. 
 Gjør den nyansatte nysgjerrig på NNN.
• Argumenter for et medlemskap i NNN.
• Del ut vervebrosjyrer og innmeldings- 
 blankett.
• Hjelp til med å fylle ut skjemaet slik at  
 alle felter blir riktig utfylt, alternativt  
 kan du ta kontakt noen dager senere.

• Dersom det potensielle medlemmet   
 er medlem av et annet forbund  
 gjennom tidligere arbeidsforhold,  
 hjelp til med overgang til NNN.
• Følg alltid opp med en ny samtale om  
 du ikke lyktes med å verve første  
 gangen.
• Har du spørsmål, kan du alltid ta  
 kontakt med NNN-avdelingen eller   
 forbundet.
• Ikke glem å lytte!

       Når du vet litt om hva den nyansatte er opptatt av,               
       blir det selvsagt også lettere å rekruttere.
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      Jeg forhandler bedre selv

Her er dine argumenter: 
• Som uorganisert har du ingen forhandlingsrett. 
 Du kan ikke påberope deg tariffavtalen eller dens 
 lønnsbestemmelser.
• Du kan selvfølgelig drøfte lønns- og arbeidsvilkår med  
 ledelsen, men arbeidsgiveren står helt fritt til å bestemme  
 disse vilkårene. 
• Skal du få reell forhandlingsrett, må du være organisert, 
 og da vil du ha tillitsvalgte som forhandler på vegne av deg.  
 Men hvis du er dyktig til å forhandle, trenger vi deg i klubben   
 – enten som rådgiver for de som forhandler for deg,  
 eller i forhandlingsutvalget. 
• Vi kan dra nytte av hverandre: Selv om vi er dyktige 
 forhandlere, trenger vi deg med på laget. Dine argumenter 
 er verdifulle og sammen har vi større slagkraft.

      Forbundet gjør ikke noe for meg
Her er dine argumenter:
• Du og alle medlemmene er forbundet. For at forbundet skal    
 ha noen mulighet til å fungere, er det helt avhengig av at du og   
 andre medlemmer selv er aktive. 
• Hvis du opplever at fagforeningen ikke fungerer slik du ønsker,   
 kan du enten ta det opp med din NNN-avdeling eller NNN    
 sentralt. Gjelder det din egen klubb, kan du påvirke et eventuelt   
 nytt valg, eller alternativt kaste de tillitsvalgte du mener gjør en   
 utilfredsstillende jobb. 
• I og med at du er organisert i en demokratisk organisasjon, kan   
 du med andre ord påvirke hvem du vil at skal gjøre jobben    
 sammen med deg.
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      Kontingenten er for høy 

Her er dine argumenter:
Hvis du tar hensyn til skattefradrag og de individuelle forsikringer 
som ligger i medlemskapet, er det ikke er dyrt å være medlem av NNN. 
Nettokontingenten er bare noen hundrelapper i året!

Her er regnestykket:

Inntekt kr  325.000,-
• Kontingent til forbundet (1,4 %): kr  4.550,-
• Kontingent til avdelingen (0,2 %): kr  650,-

Bruttokontingent per år kr  5.200,-
• Skattefritak kr 3.850,- (27 %) (2013): kr  1.078,-
• Fritidsforsikring: kr      249,-*
• Grunnforsikring: kr       312,-*
• Kollektiv hjemforsikring: kr       2.893,-**

Sum fordeler kr       4.532,-
• Nettokontingent per år: kr  668,-
• Nettokontingent per time: kr    0,35

* Ved individuelt kjøp av forsikring
** Innboforsikring,, tenkt forsikringssum kr 1.200.000,- 

      Mine kolleger er ikke organisert
Her er dine argumenter:
• Du vil uansett være tryggere alene som organisert. 
• Da har du et apparat i ryggen de andre ikke har.  
 I tillegg må jo noen være den første. 
• Hvorfor ikke skaffe deg informasjon og diskutere organisering   
 med kollegene dine? Da kan dere virkelig se fordelene.
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      Sjefen misliker fagbevegelsen

Her er dine argumenter:
Om sjefen er motstander av fagbevegelsen, er det enda større  
grunn til å være medlem. 

Når sjefen av uvitenhet eller uvilje motarbeider fagbevegelsen,  
trenger du og dine arbeidskolleger enda mer den beskyttelsen  
som fellesskapet i organisering gir. 

Du er avhengig av å kjenne til lov- og avtaleverk for å få de  
lønns- og arbeidsvilkårene du har krav på, men like viktig er  
denne vennskapen for å kunne sjekke at arbeidsgiver følger  
de lover og avtaler som er inngått.

      Jeg har en trygg jobb

Her er dine argumenter:
Egentlig finnes det ingen helt trygge arbeidsplasser på lang sikt.  
Dessuten trenger vi deg i forbundet for å være med å forbedre  
situasjonen for dem som har det verre enn deg. Det er et spørsmål  
om solidaritet. Og du ønsker vel å ha innflytelse på din egen  
arbeidsplass?



Hva er ditt beste verve-råd?
– Det aller viktigste er å sette av tid til å snakke med 
folk – og ikke gi seg. Selv lager jeg lister over ikke- 
medlemmer og prater med alle. Det tar mye tid, men er 
helt nødvendig for å få nye medlemmer. I samtalene er 
det også viktig å være lydhør og få med seg hva folk  
faktisk mener. Mitt første spørsmål er gjerne: «Hvorfor  
er du ikke medlem i NNN?» Min erfaring er at det som 
oftest gir utgangspunkt for en god dialog.

Hans Eric Ericson, superverver
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Oversikt over medlemsfordelene:
Her kan du lese om noen av de mange fordelene ved å  
være organisert og ha tariffavtale:

 

TARIFFOPPGJØR

LØNN

ARBEIDSTID 

OVERTID

TILLEGG FOR NATT OG HELG

TILLEGG FOR SKIFTARBEID

AVTALEFESTET PENSJON (AFP)

INNFLYTELSE

OPPSIGELSER

FERIE 

YRKESSKADER 

UTDANNING 

STREIK/LOCKOUT 
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ORGANISERT M/TARIFFAVTALE

Forslagsrett og stemmerett

Avtalefestet lønn. Minimum  
kr 167,70 pr. time. (pr. 1.5.2015).  
Rett til årlige lokale forhandlinger

37,5 timers uke

Minimum 50 % tillegg

Avtalefestede tillegg

Avtalefestede tillegg

Tariffestet rett til AFP fra 62 år

Hovedavtalen gir en rekke  
tilleggsrettigheter. Sammen  
med andre blir du hørt!

Fri rettshjelp og bistand etter 
vurdering via avdeling og forbund

5 uker, 12 % feriepenger

Fri rettshjelp og bistand etter 
vurdering via avdeling og forbund

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

Kr 640,- per dag, kr 590,- per dag 
under 1 års medlemskap.
Satsene indeksreguleres.

TEMA                                              



Oversikt over medlemsfordelene:
Her kan du lese om noen av de mange fordelene ved å  
være organisert og ha tariffavtale:
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Forslagsrett og stemmerett 
 
Ingen regler 
 

40 timers uke 
 
40 % tillegg 
 
Ingen regler 
 
Ingen regler 
 
Ingen rettigheter til AFP 
 
Aksjelovens bestemmelser 
 

Fri rettshjelp og bistand etter  
vurdering via avdeling og forbund 
 
4 uker og 1 dag, 10,2 % feriepenger 
 
Fri rettshjelp og bistand etter  
vurdering via avdeling og forbund 
 
Ingen støtte

 
 
Kr 640,- per dag, kr 590,- per dag  
under 1 års medlemskap.
Satsene indeksreguleres.

Ingen forslagsrett eller stemmerett
 
Ingen regler 
 

40 timers uke 
 
40 % tillegg 
 
Ingen regler 
 
Ingen regler 
 
Ingen rettigheter til AFP 
 
Aksjelovens bestemmelser 
 

Må betale egen advokat 
 

4 uker og 1 dag, 10,2 % feriepenger 
 
Må betale egen advokat 
 

Ingen støtte 
 

Ingen støtte, ingen   
arbeidsledighetstrygd

 UORGANISERT U/TARIFFAVTALE ORGANISERT U/TARIFFAVTALE
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Trygghet i arbeidslivet

Medlemskapet i NNN er den beste trygghetsforsikringen for alle  
som jobber i bransjen.

• Lønnsspørsmål
• Andre erstatningsspørsmål
• Arbeidstid
• Ansettelsestrygghet
• Omplassering
• Kompetanseutvikling
• Etter- og videreutdanningsreformen
• Nye arbeidsoppgaver
• Arbeidsmiljø
• Avtalefestet ferie
• Pensjon/AFP

NNN-klubben lokalt, avdelingen eller NNN sentralt kan hjelpe alle 
medlemmene med slike problemer. NNN er spesialist på bransjen og 
har en fullt utbygd organisasjon både sentralt og lokalt. Sammen er 
vi sterke, og jo flere medlemmer NNN har, jo sterkere står vi.  
Derfor er det viktig å være organisert. 

Mer informasjon finner du på NNNs hjemmeside: nnn.no
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Trygghet i privatlivet

Som medlem av NNN har du flere forsikringer inkludert
i ditt medlemskap, blant annet LOfavør Kollektiv hjemforsikring.

LOfavør Kollektiv hjem er den eneste innboforsikringen i Norge uten
øvre forsikringssum og den dekker en rekke områder, blant annet:
• innbo og løsøre
• uhell
• tyveri
• rettshjelp  (Må ikke forveksles med LOfavør Advokatforsikring)

• ansvar
• flytting - dersom du flytter selv

Du får også:
• LOfavør Grunnforsikring
• LOfavør Fritidsulykkesforsikring

Du får i tillegg tilgang til andre gode fordeler i privatlivet gjennom LOfavør. 
Les mer om alle fordelene på: lofavor.no

Gå inn på nnn.no for mer informasjon

Last ned LOfavør applikasjon: 
http://app.lofavor.no/download
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Her finner du oss:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Postboks 8719 Youngstorget
0028 Oslo
Telefon: 23 10 29 60
Telefaks: 23 10 29 61
E-post: firmapost@nnn.no

nnn.no
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