Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Bli med i NNN

Vi gir deg tre
gode grunner
for å bli medlem!

Dette medlemsheftet gir deg informasjon om hva NNN er, om alle
medlemsfordelene, hva det vil si å være medlem og om hvordan vi
sammen kan bidra til et bedre og tryggere arbeidsliv.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
NNN er forbundet for deg som jobber i matindustrien. Vi er nærmere
30 000 medlemmer. Sammen med andre forbund i LO er vi mer enn
900 000 medlemmer. Forbundet ble stiftet i 1923. Vi har altså mer enn
90 års erfaring med å opprette tariffavtaler. Vi er spesialister på lønnsog arbeidsvilkår, og er stolte av det vi har oppnådd.
NNN er partipolitisk fri og uavhengig. Men det betyr ikke at vi er
uten meninger. Vi engasjerer oss i alle forhold som har betydning
for medlemmenes hverdag. Vi stiller krav til partiene om å bidra til
forsvarlige rammebetingelser for industrien vår, og vi deltar på
høringer i Stortinget. Vi engasjerer oss i internasjonalt arbeid og
gir blant annet økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps viktige arbeid
i inn- og utland.

Hvorfor være medlem?
Tre gode grunner:
1. Vi tar vare på deg på jobb og hjemme
2. Du skal ha en god og rettferdig lønn
3. Du får være med å bestemme

Vi er et forbund som ønsker å delta i samfunnsdebatten.
Vi vet at våre medlemmer foretrekker klar tale!
NNN har lokale fagforeninger og fylkeskoordinatorer over hele landet,
der medlemmene kan få bistand eller delta i aktiviteter.
På arbeidsplassene er våre medlemmer
organisert i klubber med egne tillitsvalgte
som bistår medlemmene.
Hovedkontoret ligger i Oslo.

Følg oss
på vår nettside:

nnn.no
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Medlemskapet i NNN er den beste
trygghetsforsikringen for alle som
jobber i bransjen.

Vi tar vare på deg
på jobb og hjemme
NNN KAN HJELPE DEG MED PROBLEMER
PÅ FLERE OMRÅDER I ARBEIDSLIVET

• Lønn og tariff
• Arbeidsmiljø
• Oppsigelse/avskjed
• Arbeidstid
• Ansettelsesforhold
• Omplassering

SOM MEDLEM I NNN FÅR DU GODE PRIVATFORSIKRINGER
LOfavør Kollektiv Hjem – en fullverdig innboforsikring.
Dekker blant annet brann-, eksplosjons- og vannskader, innbrudd og
sykkeltyveri.
LOfavør Grunnforsikring – dekker deg, ektefelle/samboer og hjemmeboende ugifte barn under 21 år, ved død uansett årsak i hele verden.
LOfavør Fritidsulykkesforsikring – dekker død og varig medisinsk
invaliditet etter ulykker i fritida. Dekker da blant annet utgifter til lege og
tannlege samt behandling og opphold på private legevakter og klinikker
etter forhåndsavtale med forssikringsselskap.

• Etter- og viderutdanning

LOfavør Advokatforsikring – dekker en rekke forhold i privatlivet som
samboerkontrakter, kjøpskontrakter, skilsmisse, barnefordeling og nabokonflikter. Les mer på help.no.

• Ferie

Som medlem betaler du ikke noe ekstra ut over medlemskontingenten.

• Pensjon/AFP
LOfavør er et fordelsprogram for alle organiserte i et LO forbund.
Se LOfavor.no for mer utfyllende informasjon.

Det norske arbeidslivet regnes i hovedsak som
trygt og godt. Samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt tøffere, og at man trenger en
organisasjon i ryggen.
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Last ned LOFavørmedlemsapp på
app.lofavor.no

Last ned LOFavørHusk hva du har-app på
huskhvaduhar.no/welcome
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For våre medlemmer er lokale
lønnsforhandlinger og arbeidsmiljø viktigst.

Du skal ha en god
og rettferdig lønn
NNN HAR SOM HOVEDOPPGAVE Å SIKRE
LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

PÅ ARBEIDSPLASSEN ER DET KLUBBEN SOM GJELDER
NNN er delt i tre nivåer:

Som medlem får du både rettigheter og økonomiske fordeler.
Som medlem har du krav på rett lønn* med årlige lokale forhandlinger**.
Som medlem ivaretar vi dine rettigheter.
Du kan se hovedavtalen og overenskomstene under Lønn og tariff på nnn.no

• Klubben på hver arbeidsplass bistår deg i møte med arbeidsgiver
• Fagforeningene bistår klubbene i ditt fylke
• Forbundet bistår alle (hovedkontor i Oslo)
Klubben skal velge et styre av tillitsvalgte.
Tillitsvalgte på arbeidsplassen skal påse at lov- og avtaleverk blir 		
fulgt og opprettholde et godt samarbeid med bedriften.

«Fagforeningen har ikke blitt mindre viktig.
Tett på 100 prosent av vår arbeidsstokk i Ringnes
er organisert.
Som tillitsvalgt bidrar jeg med å hjelpe folk å være en
del av et kollektiv. Min oppgave er også å diskutere med
ledelsen og komme fram til gode løsninger.
Vi betaler også lønn under streik. Slikt hjelper.»
Jostein Aukland,
tillitsvalgt hos Ringnes

* Avhengig av tariffavtale og lokale særavtaler.
** Forutsetter at bedriften har tariffavtale.
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Du får være med
å bestemme
HVORDAN SER FRAMTIDA UT FOR DIN ARBEIDSPLASS?
Mange arbeidsplasser har forsvunnet de siste tiårene. For andre har arbeidshverdagen blitt veldig annerledes. Større enheter har overtatt for de mindre,
samtidig som ny teknologi har redusert behovet for arbeidstakere.
En del produksjon har flyttet ut av landet – til steder med billigere arbeidskraft.
I tillegg har fabrikker og bryggerier blitt en del av store konserner. Forbundet
er opptatt av din bedrifts konkurranseevne i dag og i fremtida.
Matindustrien er en av de største kundene til norsk jordbruk og en av de
viktigste leverandørene til dagligvaremarkedet. Med andre ord, mektige
aktører på begge sider. Endringer i tilskuddsordninger og avgiftspolitikk kan
derfor få direkte betydning for mange av NNNs medlemmer.
NNN arbeider politisk for å ivareta hele matindustriens interesser.

«Noen må faktisk engasjere seg. Være med på å gjøre
hverdagen bedre for medlemmene. Vi ser at det virker,
og at folk får den hjelpen de trenger.»
Tonje Kåsene
leder i NNNs avdeling i Sør-Trøndelag

NNN PÅ NETT
De fleste NNN-medlemmene har tilgang på internett, enten på jobben eller hjemme. Det er også
over 70 prosent som er aktive på sosiale medier, enten
daglig eller ukentlig, ifølge vår siste medlemsundersøkelse.
I en digital verden der mange har mer enn nok med å få hverdagen til å
gå opp, kan det tenkes at kontakt og diskusjoner også kan tas via
sosiale medier. NNN legger kontinuerlig ut aktuelle saker både på
våre nettsider og på Facebook. Du vil i tillegg motta vårt medlemsblad med aktuelle reportasjer fra hele landet. Vi ser det
som utrolig viktig at medlemmer på alle måter engasjerer
seg og oppfordrer til debatt rundt viktige saker.

Følg NNN på facebook!

nnn.no

facebook.com/NNNforbund

Når kan det holdes medlemsmøter i arbeidstida?*
I Hovedavtalen LO-NHO, § 5-6, heter det:
• Medlemsmøter for valg av tillitsvalgte og avstemning over tarifforslag
kan holdes i arbeidstiden uten trekk i lønn, såfremt dette ikke medfører
vesentlige driftsmessige ulemper.
• Når utvalget av tillitsvalgte i forståelse med bedriftsledelsen er av den
oppfatning at avgjørelse i saker må fattes omgående eller at saker av
særlig viktighet skal behandles,
kan det holdes medlemsmøter i arbeidstiden uten trekk i lønn.
• Dersom virksomhetens driftstid strekker seg ut over 8 timer, kan
medlemsmøte i forståelse med bedriftsledelsen holdes i arbeidstiden
uten trekk i lønn.
* Forutsetter at din bedrift har tariffavtale.
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Dine fordeler som medlem
Her er en oversikt over de viktigste fordelene ved å
være organisert og at din arbeidsplass har tariffavtale.

HVA ER EN TARIFFAVTALE?
En tariffavtale er en avtale mellom forbund og
en arbeidsgiver om arbeids- og lønnsvilkår eller
andre arbeidsforhold.

Det lønner seg å
være organisert
og at bedriften du
jobber i har
tariffavtale.

ORGANISERT M/TARIFFAVTALE

UORGANISERT U/TARIFFAVTALE

ORGANISERT U/TARIFFAVTALE

TARIFFOPPGJØR

Forslagsrett og stemmerett

Ingen forslagsrett eller stemmerett

Forslagsrett eller stemmerett

LØNN

Avtalefestet lønn.
Se nnn.no for rett lønn.*

Ingen regler

Ingen regler

ARBEIDSTID

37,5 timers uke

40 timers uke

40 timers uke

OVERTID

Minimum 50% tillegg

40% tillegg

40% tillegg

TILLEGG FOR NATT OG HELG

Avtalefestede tillegg

Ingen regler

Ingen regler

TILLEGG FOR SKIFTARBEID

Avtalefestede tillegg

Ingen regler

Ingen regler

AVTALEFESTET PENSJON (AFP)

Tariffestet rett til AFP fra 62 år

Kan ikke gå av med AFP

Kan ikke gå av med AFP

INNFLYTELSE

Hovedavtalen gir en rekke
tilleggsrettigheter

Aksjelovens bestemmelser

Aksjelovens bestemmelser

OPPSIGELSER

Fri rettshjelp og bistand etter
vurdering via klubb og forbund

Må betale egen advokat

Fri rettshjelp og bistand etter
vurdering via klubb og forbund

ADVOKATFORSIKRING

Egen advokat

Ingen advokat

Egen advokat

FERIE

5 uker, 12% feriepenger

4 uker og 1 dag, 10,2% feriepenger

4 uker og 1 dag, 10,2% feriepenger

YRKESSKADER

Fri rettshjelp og bistand etter
vurdering fra klubb og forbund

Ingen støtte

Fri rettshjelp og bistand etter
vurdering fra klubb og forbund

UTDANNING

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

STREIK/LOCKOUT

Kr 1000,- pr. dag.
Satsen indeksreguleres

Ingen støtte

Ingen støtte

Ingen støtte fra LOs utdanningsfond

– kan delta gratis på kurs og konferanser
i fagforening og forbun

Kr 1000,- pr. dag.
Satsen indeksreguleres

* Din bedrift / klubb kan også ha lokale særavtaler.
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Verv ett eller ﬂere nye medlemmer
og få ﬂotte vervepremier!
Alle som verver ett nytt NNN-medlem får velge
mellom en termos, vannﬂaske eller hodetelefoner.
Alle som verver minst 3 nye NNN-medlemmer
får en toppmoderne DAB+ radio til en verdi av
1.000 kroner.
Alle som verver minst 10 nye NNN-medlemmer
får en kombinert trillekoffert/sparkesykkel til
en verdi av 3.000 kroner.

Som yrkesaktiv medlem i NNN får du
gratis LOfavørs advokatforsikring.

Uorganiserte betaler kr. 3.960,- pr år
for denne forsikringen.

Forsikringen omfatter:
• Samboerkontrakter
• Skilsmisser
• Barnefordeling
• Nabokrangler
• Kjøpskontrakter mm

Har du spørsmål om forsikringen
eller du ønsker å opprette en sak,
ring HELP på 22 99 99 99
Les mer om ordningen på help.no eller
nnn.no. Du kan også ta kontakt med
tillitsvalgt på din arbeidsplass.

Alle nye NNN-medlemmer mottar
en ﬂott mobillader i velkomstgave.

Vær smart, meld deg inn i NNN i dag!
Mer informasjon om medlemskap i NNN, medlemsfordeler
og innmeldingsskjema ﬁnner du på nnn.no
Den som verver må selv være medlem av NNN. Premien/gaven blir først sendt når
kontingenten er betalt.
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Medlemskontingenten

Regnestykket under
viser at du vil tjene
på ditt medlemskap
i NNN!

Hva går kontingenten til?
•
•
•
•

Innmeldingsblankett
Jeg ønsker velkomstbrev
på følgende språk
(kryss av):

Navn:
Adresse:

Streikestøtte
Utdanningsstipend for medlemmer som vil etter- og videreutdanne seg
Kurs for medlemmer og tillitsvalgte
Å lønne de som jobber i foreningene og forbundet. De bistår deg blant annet
i tvistesaker, forbereder krav og forhandler i lønnsoppgjørene, motarbeider
sosial dumping og arbeidskriminalitet.

Postnr/sted:
E-post:
Mobil:
Personnr.:

Hva koster medlemskapet i NNN?

(11 siffer)

Navn arbeidsplass:

Ett av de sterkeste motargumentene for ikke å melde seg inn i forbundet, er at
det koster for mye. Regnestykket nedenfor viser tvert imot at medlemskapet
i NNN er svært billig.
Inntekt

kr 450.000,-

Kontingent til forbundet (1,4 %)

kr

6.300,-

Kontingent til avdelingen (0,2 %)

kr

900,-

Bruttokontingent per år

kr

7.200,-

Skattefritak kr 3.850,- (23%) (2018)

kr

885,50

Fritidsforsikring

kr

249,-*

Grunnforsikring

kr

312,-*

Kollektiv Hjem

kr

2.893,-**

LOFavør Advokatforsikring

kr

3.960,-***

Sum fordeler

kr

8.299,50

* Ved individuelt kjøp av forsikring
** Innboforsikringer, tenkt forsikringssum kr 1.200.000,*** Uorganiserte må betale kr 3.960,- for advokatforsikring

Adresse arbeidsplass:
Tlf arbeid:

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Engelsk
Polsk
Litausk
Russisk
Slovakisk
Latvisk
Tysk
Rumensk
Vietnamesisk
Thai
Urdu
Spansk

Navn vikarbyrå:
Adresse vikarbyrå:
Dato/sted:
Ververs navn:		
Medlemsnr: 		 (9 siffer)
Underskrift:
Ønsket vervepremie (se side 13):

Er du medlem av et annet forbund?
Forbundets navn:

Innmelding leveres tillitsvalgte i bedriften.
Om ikke tillitsvalgt finnes, sendes blanketten til forbundet.
Adresse: NNN, Pb. 8719 Youngstorget, 0028 Oslo

LOfavør Kollektiv hjemforsikring er den beste innboforsikring i Norge
uten øvre forsikringssum.
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Det er også mulig å melde seg inn via vår nettside: nnn.no

2000 - 09/2018
Foto: NNN og Colourbox

Her ﬁnner du oss:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Lilletorget 1, 0028 Oslo
Postboks 8719 Youngstorget
Telefon: 23 10 29 60
E-post: ﬁrmapost@nnn.no

nnn.no

