Norvēģu pārtikas rūpniecības darbinieku apvienība (NNN)

Laipni lūdzam Norvēģu pārtikas
rūpniecības darbinieku apvienībā (NNN)
Kļūstot par biedru, jūs ievērosiet, ka par jūsu interesēm rūpējas
iespējami labākajā veidā, īpaši, runājot par algu jautājumiem un
darba apstākļiem. Šajā brošūrā mēs pastāstīsim, kā tas notiek.

Latvisk

Kļūstot par biedru,
uzlabojas ikdiena

Norvēģu pārtikas rūpniecības darbinieku apvienība (NNN)
NNN ir arodbiedrība Arodbiedrību savienībā (LO), kurā ir organizēti apmēram 30 000 nozares darbinieku visā
valstī. Tā ir dibināta 1923. gadā. Tātad mums ir vairāk nekā 90 gadu pieredze darba koplīgumu veidošanā.
Mēs specializējamies jautājumos, kas saistīti ar algām un darba apstākļiem un esam lepni par sasniegto.

Vairumam no mums darbā iet labi. Taču tu zini, ka darba dzīve ir
kļuvusi grūtāka. Daudziem ir grūtības saņemt algu, uz ko viņiem
ir tiesības. Vai arī viņiem neveicas pārrunās par darba algu
koplīgumiem konkrētajos uzņēmumos.

NNN ir politiski neatkarīga. Taču tas nenozīmē, ka mums nav viedokļa. Mēs iesaistāmies visos jautājumos,
kas skar organizācijas biedru ikdienu. Mēs izvirzām prasības partijām, lai tās dod savu artavu adekvātiem
nosacījumiem mūsu nozarē, un mēs piedalāmies konsultācijās Stūrtingā (parlamentā). Mēs piedalāmies
starptautiskajā darbā un cita starpā sniedzam ekonomisku ieguldījumu Norvēģijas Tautas palīdzības
(Norsk Folkehjelp) svarīgajā darbā Norvēģijā un ārzemēs.
Mēs esam organizācija, kas vēlas piedalīties sabiedriskajā diskusijā.
Mēs zinām, ka mūsu biedri dod priekšroku atklātai sarunai!
NNN ir filiāles un reģionālie koordinatori visā valstī. Pie viņiem biedri var
saņemt palīdzību vai arī piedalīties aktivitātēs.
Darbavietās mūsu biedri ir organizēti klubos ar saviem pilnvarotajiem pārstāvjiem,
kas palīdz biedriem. Centrālais birojs atrodas Oslo.

Tu vari sekot
līdzi mūs aktivitātēm
interneta vietnē:

nnn.no

Daži tiek nepamatoti atlaisti. Citi tiek pakļauti sociālajam dempingam.
Daudzi piedzīvo, ka darba situācija kļūst nedrošāka pēc uzņēmuma
reorganizācijas.

Pateicoties kopīgam darbam,
NNN kļūs redzama kā organizācija
un arī katra tās biedra dzīvē.

Minētajās situācijās tev ļoti palīdzētu piederība arodbiedrībai, un ir
jābūt iespējai atsaukties uz algu koplīgumu. Tev nepieciešams, lai
aiz tevis stāv arodbiedrība, kas neļaus tevi ignorēt.
Kļūstot par arodbiedrības biedru, tava dzīve kļūs drošāka. Kopā ar
citiem arodbiedrības biedriem, tu dod savu artavu izdevīgu darba
koplīgumu veidošanā un nopietnā darba dzīves uzlabošanā.
NNN ir īpaša kompetence attiecībā uz pārtikas nozares darbinieku
vajadzībām un vēlmēm.
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Pārskats par biedru priekšrocībām:

Šeit var apskatīt dažas no daudzajām priekšrocībām, kādas ir arodbiedrības biedram, ko aizsargā algu koplīgums:
TĒMA
ALGAS PĀRRUNAS

NESASTĀV ARODBIEDRĪBĀ,
BEZ ALGU KOPLĪGUMA

ARODBIEDRĪBAS BIEDRS
AR ALGU KOPLĪGUMU

Nekādu priekšlikumu ierosināšanas
tiesību vai balsstiesību

Priekšlikuma ierosināšanas tiesības un
balsstiesības

ALGA
Nekādu noteikumu
		
		

Darba koplīgumā noteikta alga. Minimums
173,10 NOK stundā. (uz 1.5.2016). Tiesības uz 			
gadskārtējām algas pārrunām

DARBA LAIKS

40 stundu darba nedēļa

37,5 stundu darba nedēļa

VIRSSTUNDAS

40% piemaksa

Minimums 50% piemaksa

PIELIKUMS PAR NAKTĪM
UN NEDĒĻAS NOGALĒM

Nekādu noteikumu

Līgumā noteiktās piemaksas

PIELIKUMS PAR MAIŅU DARBU

Nekādu noteikumu

Līgumā noteiktās piemaksas

LĪGUMĀ NOTEIKTA PENSIJA
(LNP)

Nevar iet pensijā ar LNP

Līgumā noteiktās tiesības uz LNP no 62 gadiem

IETEKME
Akciju likuma noteikumi
		

Algu koplīgums dod virkni papildtiesību.
Kopā ar citiem tevi sadzirdēs!

ATLAIŠANA
Pašam jāmaksā par advokātu
		

Bezmaksas juridiskā palīdzība un palīdzība pēc
izvērtēšanas arodbiedrībā

ATVAĻINĀJUMS

5 nedēļas, 12% atvaļinājuma nauda

4 nedēļas un 1 diena, 10.2% atvaļinājuma nauda

DARBA TRAUMAS
Pašam jāmaksā par advokātu
		

Bezmaksas juridiskā palīdzība un palīdzība pēc
izvērtēšanas arodbiedrībā

IZGLĪTĪBA
Nekādas palīdzības
		
		

Palīdzība no Arodbiedrību savienības izglītības
fonda, bezmaksas kursi un konferences
arodbiedrības biedriem		

STREIKS / LOKAUTS

640,- NOK dienā
590,- NOK dienā tiem, kas ir biedri mazāk par
1 gadu. Izmaksas tiek indeksētas.

Nekādas palīdzības, nekāda bezdarbnieka
pabalsta
		

Kļūstot par arodbiedrības
biedru, tu būsi labi apdrošināts
Kā arodbiedrības biedram tev tiek segti šādi kolektīvās apdrošināšanas veidi:
Kolektīvā mājas apdrošināšana (LOfavør Kollektiv Hjem) – apdrošināšana –
pilnvērtīga iedzīves un īpašuma apdrošināšana. Sedz cita starpā uguns, eksplozijas
un ūdens bojājumus, ielaušanos un velosipēdu zādzības.
Arodbiedrību savienības pamatapdrošināšana (LOfavør Grunnforsikring)
– Sedz jūsu, laulātā drauga/dzīvesbiedra un mājās dzīvojošu un neprecētu līdz 21
gadu vecu bērnu nāves gadījumus, neatkarīgi no cēloņa visā pasaulē.

Kolektīvie
risinājumi

Arodbiedrību savienības Brīvā laika traumu apdrošināšana (LOfavør Fritidsulykkesforsikring) – sedz nāvi un pastāvīgu medicīnisku invaliditāti, kas iegūta
traumu rezultātā ārpus darba laika. Sedz cita starpā ārsta un zobārsta izdevumus un
uzturēšanos privātās neatliekamās medicīniskās palīdzības centros un klīnikās pēc
iepriekšējas vienošanās ar apdrošināšanas sabiedrību .
Cenas ir zemas, jo mūsu apdrošināšanas ir kolektīvas un attiecas uz visiem
biedriem. Kā biedram tev nav jāmaksā nekas vairāk kā arodbiedrības biedra nauda.

LOfavør ir priekšrocību programma visiem arodbiedrības
biedriem.
Papildinformācijai skatīt LOfavor.no

Ar līgumu
noteikti
risinājumi
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Dalības maksa
Kļūstot par arodbiedrības biedru, ir jāmaksā biedra nauda. Taču neesot arodbiedrībā, izmaksas var būt daudz
augstākas.
Dalības maksu aprēķina procentos no bruto algas - 1,4% centrālajai arodbiedrībai un 0,2% vietējai nodaļai.
Realitātē tiek maksāts nedaudz mazāk, jo tiek dota nodokļu atlaide par daļu no dalības maksas. Turklāt dalība
ietver virkni apdrošināšanu un biedru priekšrocības.
Par dalību arodbiedrībā jāmaksā, taču pretim tu saņem daudz vairāk. Tev, kas strādā uzņēmumā, kas maksā
tikai 10,2% atvaļinājuma naudu un kas nemaksā par mainīgajām svētku dienām, algu koplīgums nozīmē, tu
gadā saņemsi par 10 000-20 000 NOK vairāk. Piedevām tu iegūsi tiesības piedalīties sarunās par savu algu un
darba apstākļiem, kā arī palīdzību šajā procesā no arodbiedrības. Ar algu koplīgumu tev arī ir tiesības uz līgumā
noteiktu pensiju (AFP). Tā nāk papildus obligātajai pensijai (OTP) un sociālajai apdrošināšanai.

Kam tiek tērēta dalības maksa?
•
•
•
•
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Streiku atbalstam
Izglītības stipendija biedriem, kas vēlas tālākizglītoties
Kursiem, kas paredzēti biedriem un pilnvarotajiem pārstāvjiem
Arodbiedrības darbinieku algām. Cita starpā viņi palīdz strīdos, gatavo prasības un piedalās sarunās par algu.
Viņi arī pretdarbojas sociālajam dempingam.

Cik maksā dalība NNN?
Viens no spēcīgākajiem argumentiem pret iestāšanos arodbiedrībā ir augstās dalības
izmaksas. Apakšā redzamais aprēķins demonstrē, ka dalība NNN ir visai lēta.
Ienākumi
Dalības maksa arodbiedrībai (1,4%)
Dalības maksa vietējai nodaļai (0,2%)

325.000 NOK
4.550 NOK
650 NOK

Bruto dalības maksa gadā

5.200 NOK

Nodokļu atlaide 3.850 NOK (28%) (2013)

1.078 NOK

Brīvā laika apdrošināšana

249 NOK*

Pamatapdrošināšana

312 NOK*

Kolektīvā mājas apdrošināšana

2.893 NOK**

Priekšrocību summa

4.532 NOK

Neto dalības maksa gadā
Neto dalības maksa stundā

668 NOK
0,35 NOK

Izdevīgas
priekšrocības

* Individuālas apdrošināšanas
pirkšanas gadījumā
** Iedzīves apdrošināšanas, iedomātā
apdrošināšanas summa
1.200.000 NOK
Arodbiedrību savienības Kolektīvā
mājas apdrošināšana ir vienīgā iedzīves
apdrošināšana Norvēģijā, kurai ir
neierobežota apdrošināšanas summa.
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FINNMARK

TROMS

NNN ir reģionālie koordinatori
visā valstī

NORDLAND

Vai tu zināji, ka:

NORD-TRØNDELAG

SØR-TRØNDELAG

Pārbaudi, kuri klubi
un nodaļas atrodas
tavā reģionā -

nnn.no

MØRE OG ROMSDAL

SOGN OG FJORDANE
HEDMARK
OPPLAND
HORDALAND
BUSKERUD

Kļūsti par biedru – tu vari dot
savu artavu izdevīgu darba koplīgumu
veidošanā un nopietnā darba dzīves
uzlabošanā.

Skatīt visu
reģiona koordinatoru sarakstu
mūsu interneta
vietnē

• NNN var pieprasīt algu koplīgumu, ja uzņēmumā
ir pietiekams skaits biedru
• Tu vari būt NNN biedrs, arī ja esi nolīgts no cita uzņēmuma
• NNN ir Norvēģijas labākā iedzīves apdrošināšana
(LOfavør programma)
• NNN ir Arodbiedrību savienības dalīborganizācija tev,
kas strādā pārtikas un dzērienu rūpniecībā – Arodbiedrību
savienības (LO) saimē ir virs 900 000 biedru.

Sazinies ar mums,
ja tev ir jautājumi
par NNN un dalību
tajā!

OSLO OG AKERSHUS
TELEMARK
ROGALAND

VESTFOLD

ØSTFOLD

AUST-AGDER
VEST-AGDER
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Savervē vienu vai vairākus jaunus biedrus un saņem paša
izvēlētu vervēšanas prēmiju!
Katrs, kurš piesaista jaunu NNN biedru, var
izvēlēties balvā termosu, ūdens pudeli vai austiņas.
Katrs, kurš piesaista vismaz trīs jaunus NNN
biedrus, saņem modernu DAB radio 1000 kronu
vērtībā.
Katrs, kurš piesaista vismaz 10 jaunus NNN
biedrus, saņem kombinētu koferi/skrejriteni
3000 kronu vērtībā.

Pieteikuma veidlapa
Vārds:

Mobilais tālrunis:

Adrese:

Pasta indekss / vieta:

Personas kods:

(11 cipari)

Darbavietas nosaukums:
Aladdin Lifeventure termokrūze
Aveo ūdens pudele
Austiņas

Es vēlos ielūguma vēstuli
sekojošā valodā (iezīmē
ar krustiņu):

E-pasts:
Tālrunis darbā:

Darbavietas adrese:
Darbā iekārtošanas biroja nosaukums:
Darbā iekārtošanas biroja adrese:
Datums/vieta:
(Ja tu vēlies savervēt vairākas personas, paņem pieteikuma veidlapas kopiju)

Visi jaunie NNN biedri kā
apsveikuma dāvanu saņem
lielisku, mobilu lādētāju.

Vervētāja vārds:
Mobilais lādētājs

(9 cipari)

Paraksts:
Jensen Scandinavia
DAB/FM Radio

Plašāku informāciju par dalību NNN, biedru priekšrocībām
un pieteikuma veidlapu atradīsi nnn.no

Biedra numurs:

Vēlamā vervēšanas prēmija (skatīt 10. lappusi):

Koferis ar riteņiem

Pieteikuma veidlapa tiek iesniegta pilnvarotajam pārstāvim uzņēmumā.
Ja tajā nav pilnvarotais pārstāvis, iesniegums tiek sūtīts arodbiedrībai.

Tam, kurš piesaista jaunus biedrus, pašam ir jābūt NNN biedram. Balva/dāvana tiek nosūtīta tad, kad ir iemaksāta biedra nauda.

Adrese: NNN, Pb. 8719 Youngstorget, 0028 Oslo, NORWAY
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Tāpat ir iespējams pieteikties mūsu interneta vietnē: nnn.no
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09/2016 - 500

Mūs var atrast:
Norvēģu pārtikas rūpniecības darbinieku apvienība
(Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
PO Box 8719 Youngstorget
NO-0028 Oslo
NORWAY
Tālrunis: +47 23 10 29 60
Fakss: +47 23 10 29 61
E-pasts: firmapost@nnn.no

nnn.no

