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Norvēģu pārtikas rūpniecības darbinieku apvienība (NNN)

Pievienojies NNN
Šis biedru buklets sniedz informāciju par to, kas ir NNN, par
visām biedru priekšrocībām, ko tas nozīmē būt par biedru un kā
mēs kopā varam veicināt labāku un drošāku darba dzīvi.

Mēs sniedzam tev
trīs labus iemeslus
kļūt par biedru

		

Norvēģu pārtikas rūpniecības darbinieku apvienība
(NNN)
NNN ir arodbiedrība tev, kas strādā pārtikas industrijā. Mums ir gandrīz
30 000 biedru. Kopā ar citām LO (Arodbiedrību savienības) arodbiedrībām
mēs esam vairāk kā 900 000 biedri. Arodbiedrība tika dibināta 1923. gadā.
Tas nozīmē, ka mums ir vairāk nekā 90 gadu pieredze algu koplīgumu
slēgšanā. Mēs esam algas un darba apstākļu speciālisti, un esam lepni par
sasniegto.
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.

Sekojiet mums
mūsu mājaslapā:

nnn.no

Kāpēc būt biedram?
Trīs labi iemesli:
1.

Mēs rūpējamies par tevi darbā un mājās.

2. Tev būs laba un taisnīga alga.
3. Tu iegūsti iespēju piedalīties lēmumu
pieņemšanā.
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Mēs rūpējamies par tevi
darbā un mājās
NNN VAR PALĪDZĒT TEV AR PROBLĒMĀM VAIRĀKĀS
DARBA DZĪVES NOZARĒS

• Alga un tarifu likmes
• Darba vide
• Atlūgums/atbrīvošana
• Darba laiks
• Nodarbinātības nosacījumi
• Pārvietošana
• Pēc-un-tālākizglītība
• Atvaļinājums
• Pensija/LNP (Līgumā noteiktā pensija)

Norvēģijas darba dzīve kopumā tiek uzskatīta kā droša
un laba. Tajā pašā laikā daudzi piedzīvo, ka darba ikdiena ir
kļuvusi izaicinošāka, un ka ir nepieciešama organizācija
kā atbalsts.
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Dalība NNN ir labākais nodrošinājums
ikvienam, kas strādā šajā nozarē.

KĀ NNN BIEDRS TU IEGŪSTI LABAS PRIVĀTAPDROŠINĀŠANAS
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.
Arodbiedrību savienības Brīvā laika traumu apdrošināšana
(LOfavør Fritids-ulykkesforsikring) – 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.
Arodbiedrību savienības Advokāta apdrošināšana (LOfavør Advokatforsikring) –
aptver zināmu daļu apstākļus privātajā dzīvē, kā, piemēram, kopdzīves līgumi,
pirkuma līgumi, šķiršanās, bērnu aizbildnība un kaimiņu strīdi. Lasīt vairāk
help.no.
Kā biedrs tu nemaksā neko papildus dalības maksai.
LOfavør ir priekšrocību programma visiem arodbiedrības biedriem.
Papildinformācijai skatīt LOfavor.no
Ielādē Arodbiedrību
savienības biedru
aplikāciju (LOFavørmedlemsapp)
app.lofavor.no

Ielādē Arodbiedrību
savienības (LOFavør) –
”atceries, kas tev ir” –
aplikāciju
huskhvaduhar.no/welcome
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Tev būs laba un
taisnīga alga
NNN PAMATUZDEVUMS IR NODROŠINĀT ALGAS UN DARBA
NOSACĪJUMU IZPILDI
Kļūstot par biedru, tu iegūsti gan tiesības, gan ekonomiskos ieguvumus.
Kļūstot par biedru, tev ir tiesības uz atbilstošu algu* ar ikgadējām pārrunām
konkrētajā uzņēmumā**.
Kļūstot par biedru, mēs sargājam tavas tiesības.
Tu vari aplūkot algas koplīgumu un vienošanās sadaļā
Alga un tarifu likmes nnn.no

«Arodbiedrība nav kļuvusi mazāk svarīga.
Gandrīz 100 procenti no mūsu darbaspēka Ringnes
ir arodbiedrības biedri.
Kā ievēlētais pārstāvis es palīdzu cilvēkiem iederēties
kolektīvā. Mans uzdevums ir arī diskutēt ar vadību un
panākt labus risinājumus.
Mēs maksājam algu arī streika laikā. Tas palīdz.»
Jostein Aukland,
ievēlētais pārstāvis Ringnes

* Atkarīgs no koplīguma un īpašajiem līgumiem konkrētajā uzņēmumā.
** Pieņemot, ka uzņēmumam ir algu koplīgums.
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Mūsu biedriem vissvarīgākais ir
pārrunas par darba algu
koplīgumiem konkrētajos
uzņēmumos un darba vide.

DARBA VIETĀ IR PIEMĒROTS KLUBS
NNN ir iedalīts trīs līmeņos:
• Klubs katrā darba vietā palīdz tev sanāksmē ar darba devēju.
• Arodbiedrības palīdz klubiem tavā novadā.
• Apvienība palīdz visiem (centrālais birojs Oslo).
Klubam ir jāievēl vadība ar ievēlētiem pārstāvjiem.
Ievēlētajam pārstāvim ir jāuzmana, lai darba vietā tiktu ievēroti likumu un
līgumu nosacījumi, un jāuztur laba sadarbība ar uzņēmumu.
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Tu iegūsti iespēju piedalīties
lēmumu pieņemšanā
KĀ IZSKATĀS TAVAS DARBA VIETAS NĀKOTNE?
Daudzas darba vietas ir pazudušas pēdējā desmitgadē. Citiem darba ikdiena ir
kļuvusi ļoti atšķirīga. Lielākas vienības ir pārņēmušas mazākās, un arī jaunās
tehnoloģijas ir samazinājušas vajadzību pēc darbiniekiem.
Daļa ražošanas ir pārcēlusies ārpus valsts – uz vietām ar lētāku darbaspēku.
Pie tam fabrikas un darītavas ir kļuvušas par daļu no lielām grupām. Apvienībai
rūp tava uzņēmuma šodienas un nākotnes konkurētspēja.
Pārtikas industrija ir viens no lielākajiem Norvēģijas lauksaimniecības klientiem un
viens no svarīgākajiem pārtikas veikalu piegādātājiem. Citiem vārdiem, ietekmīgi
spēlētāji ir abās pusēs. Tāpēc izmaiņas subsīdiju kārtībā un nodokļu politikā var
tieši ietekmēt daudzus NNN biedrus.
NNN strādā politiski, lai aizsargātu visas pārtikas industrijas intereses.

«Kādam ir patiesi jāiesaistās. Palīdzēt padarīt
biedru ikdienu labāku. Mēs redzam, ka tas darbojas,
un ka cilvēki saņem tiem nepieciešamo palīdzību.»
Tonje Kåsene
NNN Dienvidu-Trondelāgas (Sør-Trøndelag)
nodaļas vadītāja
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NNN INTERNETĀ
Lielākai daļai NNN biedru ir pieeja internetam vai nu
darbā, vai mājās. Saskaņā ar pēdējiem biedru aptaujas rezultātiem,
vairāk nekā 70 procentu biedru ir aktīvi arī sociālajos tīklos vai nu ikdienā, vai
vismaz reizi nedēļā.
Digitālajā pasaulē, kurā daudzi saņem vairāk nekā pietiekami, lai ikdienas dzīve
uzlabotos, ir sajūta, ka arī kontaktēšanās un diskusijas var notikt sociālajos tīklos.
NNN nepārtraukti izvieto aktuālo informāciju gan mūsu mājaslapās, gan
Facebook. Piedevām tu saņemsi arī mūsu biedru avīzi ar aktuālām reportāžām
no visas valsts. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi tas, ka visi biedri
visos iespējamos veidos iesaistās un ierosina diskusijas
par nozīmīgiem jautājumiem.

Seko NNN Facebook!

nnn.no

facebook.com/NNNforbund

Kad darba laikā var notikt biedru sanāksmes?*
Arodbiedrību savienības-NHO algu koplīguma 5.–6. pants noteic, ka:
• Biedru sanāksmes par pārstāvju ievēlēšanu un balsojumu par likmju
priekšlikumiem var notikt darba laikā bez atvilkuma no algas, ja vien tas
nerada būtiskus darbības traucējumus.
• Kad pārstāvju vēlēšanas ar uzņēmuma vadības piekrišanu ir tik nozīmīgas,
ka lēmums ir jāpieņem nekavējoties, vai ja ir jāizrunā īpaša svarīguma lietas,
dalībnieku sanāksmes var notikt darba laikā bez atvilkuma no algas.
• Ja uzņēmuma darba laiks ir garāks par 8 stundām, dalībnieku sanāksme
ar uzņēmuma vadības piekrišanu var notikt darba laikā bez atvilkuma no
algas.
* Pieņemot, ka tavam uzņēmumam ir darba koplīgums.
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Tavi ieguvumi, kļūstot par biedru
Šeit ir pārskats pār galvenajiem ieguvumiem, ja kļūsti par biedru un
ja tavai darba vietai ir darba koplīgums.

KAS IR ALGU KOPLĪGUMS?
Algu koplīgums ir līgums starp arodbiedrību
savienību un darba devēju par darba un algas
nosacījumiem vai citiem darba apstākļiem.

Tas atmaksājas, ja
esi arodbiedrības
biedrs un ja
uzņēmumam, kurā
tu strādā, ir algu
koplīgums.

ARODBIEDRĪBAS BIEDRS AR
ALGAS KOPLĪGUMU

NAV ARODBIEDRĪBAS BIEDRS,
BEZ ALGAS KOPLĪGUMA

IR ARODBIEDRĪBAS BIEDRS,
BEZ ALGAS KOPLĪGUMA

ALGAS PĀRRUNAS

Priekšlikumu ierosināšanas tiesības un
balsošanas tiesības

Nekādas priekšlikumu ierosināšanas tiesības
vai balstiesības

Priekšlikumu ierosināšanas tiesības vai
balstiesības

ALGA

Līgumā noteikta alga. Skatīt nnn.no par
atbilstošu algu.*

Nekādu noteikumu

Nekādu noteikumu

DARBA LAIKS

37,5 stundu darba nedēļa

40 stundu darba nedēļa

40 stundu darba nedēļa

VIRSSTUNDAS

Minimums 50 % piemaksa

40 % piemaksa

40 % piemaksa

PIELIKUMS PAR NAKTĪM UN
NEDĒĻAS NOGALĒM

Līgumā noteiktas piemaksas

Nekādu noteikumu

Nekādu noteikumu

PIELIKUMS PAR MAIŅU DARBU

Līgumā noteiktas piemaksas

Nekādu noteikumu

Nekādu noteikumu

NOTEIKTA PENSIJA (LNP)

Līgumā noteiktas tiesības uz LNP no
62 gadiem

Nevar iet LNP

Nevar iet LNP

IETEKME

Algu koplīgums dod virkni papildtiesību

Akciju likuma noteikumi

Akciju likuma noteikumi

ATLAIŠANA

Bezmaksas juridiskā palīdzība un palīdzība
pēc izvērtēšanas klubā un apvienībā

Jāmaksā par savu advokātu

Bezmaksas juridiskā palīdzība un palīdzība
pēc izvērtēšanas klubā un apvienībā

ADVOKĀTA APDROŠINĀŠANA

Savs advokāts

Nav advokāta

Savs advokāts

ATVAĻINĀJUMS

5 nedēļas, 12 % atvaļinājuma nauda

4 nedēļas un 1 diena, 10,2 %

4 nedēļas un 1 diena, 10,2 % atvaļinājuma
nauda

atvaļinājuma nauda

DARBA TRAUMAS

Bezmaksas juridiskā palīdzība un palīdzība
pēc izvērtēšanas klubā un apvienībā

Nekāda palīdzība

Bezmaksas juridiskā palīdzība un palīdzība
pēc izvērtēšanas klubā un apvienībā

IZGLĪTĪBA

Atbalsts no Arodbiedrību savienības
izglītības fonda, bezmaksas arodbiedrības
un apvienības kursi un konferences

Nekāda palīdzība

Nekāda palīdzība no Arodbiedrību
savienības izglītības fonda – var piedalīties
bezmaksas arodbiedrības un apvienības
kursos un konferencēs

STREIKS / LOKAUTS

NOK 1000,- dienā. Izmaksas tiek indeksētas.

Nekāda palīdzība

NOK 1000,- dienā. Izmaksas tiek indeksētas

* Tavam uzņēmumam / klubam var būt arī vietējie īpašie līgumi.
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BEZMAKSAS ADVOKĀTA
PALĪDZĪBA

Kā darbspējīgs NNN biedrs tu saņem
bezmaksas Arodbiedrību savienības
advokāta apdrošināšanu.
Apdrošināšana sedz:
• kopdzīves līgumus,
• šķiršanās,
• bērnu aizbildnību,
• kaimiņu strīdus,
• pirkuma līgumus u.c.

Tie, kas nav arodbiedrības biedri, maksā
par šo apdrošināšanu NOK 3960,- gadā.
Ja tev ir jautājumi par apdrošināšanu vai
tu vēlies uzsākt sadarbību, zvani
HELP uz 22 99 99 99
Lasi vairāk par nosacījumiem help.no vai
nnn.no. Tu vari arī sazināties ar ievēlēto
pārstāvi savā darba vietā.

Esi gudrs, piesakies dalībai NNN jau šodien!

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.

Aladdin Lifeventure
termokrūze
Aveo ūdens pudele
Austiņas

Katrs, kurš piesaista vismaz 10 jaunus NNN
biedrus, saņem kombinētu koferi/skrejriteni
3000 kronu vērtībā.

Jensen Scandinavia
DAB/FM Radio

Mobilais lādētājs

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

Koferis ar riteņiem

Plašāku informāciju par dalību NNN, biedru priekšrocībām
un pieteikuma veidlapu atradīsi nnn.no
Tam, kurš piesaista jaunus biedrus, pašam ir jābūt NNN biedram. Balva/dāvana tiek nosūtīta tad,
kad ir iemaksāta biedra nauda.
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Dalības maksa

Zemāk redzamais
aprēķins parāda,
ka dalība NNN
ir ļoti lēta.

Kam tiek tērēta dalības maksa?
•
•
•
•

Streiku atbalstam.
Izglītības stipendija biedriem, kas vēlas tālākizglītoties.
Kursiem, kas paredzēti biedriem un pilnvarotajiem pārstāvjiem.
Lai atalgotu tos, kuri strādā arodbiedrībās un savienībā. Viņi palīdz tev tostarp
strīdu lietās, sagatavo prasības un apstrādā algas pārskatus, darbojas pret
sociālo dempingu un darba noziegumiem.

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

400 000,-

NOK

5600,-

NOK

800,-

NOK

Bruto dalības maksa gadā

6400,-

NOK

Nodokļu atlaide 3.850,- NOK (27%) (2017)

1078,-

NOK

Dalības maksa arodbiedrībai (1,4 %)
Dalības maksa vietējai nodaļai (0,2 %)

Brīvā laika apdrošināšana

249,-* NOK

Pamatapdrošināšana

312,-* NOK

Kolektīvā mājas apdrošināšana

2893,-** NOK

Arodbiedrību savienības Advokāta apdrošināšana

3960,-***NOK

Priekšrocību summa

8492,-

NOK

* Individuālas apdrošināšanas pirkšanas gadījumā.
** Iedzīves apdrošināšanas, iedomātā apdrošināšanas summa 1 200 000 NOK
*** Tie, kas nav arodbiedrības biedri, maksā NOK 3960,- gadā par advokāta apdrošināšanu.

Arodbiedrību savienības Kolektīvā mājas apdrošināšana ir vienīgā iedzīves
apdrošināšana Norvēģijā, kurai ir neierobežota apdrošināšanas summa.
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Pieteikšanās veidlapa
Es vēlos ielūguma vēstuli
sekojošā valodā (iezīmē
ar krustiņu):

Vārds:
Adrese:
Pasta indekss / vieta:
E-pasts:
Mobilais tālrunis:
Personas kods:

(11 cipari)

Darbavietas nosaukums:
Darbavietas adrese:
Tālrunis darbā:
Darbā iekārtošanas biroja nosaukums:
Darbā iekārtošanas biroja adrese:
Datums/vieta:
Vēlamā vervēšanas prēmija:		
Biedra numurs: 		 (9 cipari)
Paraksts:
Vēlamā vervēšanas prēmija (skatīt 13. lappusi):

Vai tu esi dalībnieks citā apvienībā?
Apvienības nosaukums:

Pieteikuma veidlapa tiek iesniegta pilnvarotajam pārstāvim uzņēmumā.
Ja tajā nav pilnvarotais pārstāvis, iesniegums tiek sūtīts arodbiedrībai.
Adrese: NNN, Pb. 8719 Youngstorget, 0028 Oslo, NORWAY

Tāpat ir iespējams pieteikties mūsu interneta vietnē: nnn.no

500 - 09/2017
Foto: NNN og Colourbox

Mēs atrodamies šeit:
Norvēģu pārtikas rūpniecības darbinieku apvienība
(Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
Lilletorget 1, NO-0028 Oslo, NORWAY
PO Box 8719 Youngstorget
Tālrunis: 23 10 29 60
E-pasts: firmapost@nnn.no

nnn.no

