
Bli medlem i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Gode grunner  
for å bli  
medlem!



Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

I dette heftet gir vi deg informasjon om hva NNN er, om hva det vil si 
å være medlem, om medlemsfordeler og hvordan vi sammen bidrar til 
et bedre og tryggere arbeidsliv. 

NNN er forbundet for deg som jobber i matindustrien. Vi er i overkant 
av 28 000 medlemmer. Sammen med andre forbund i LO er vi mer enn  
970 000 medlemmer. Forbundet ble stiftet i 1923. Vi har altså snart  
100 års erfaring med å opprette tariffavtaler! Vi er spesialister på lønns-  
og 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 og vi stiller krav til partiene om å bidra til 
gode rammebetingelser for industrien vår. 

Vi er et forbund som ønsker å delta i samfunnsdebatten. 
Vi vet at våre medlemmer foretrekker klar tale!  

På arbeidsplassene er våre medlemmer organisert i klubber med egne 
tillitsvalgte som bistår medlemmene. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Følg oss på nett: nnn.no 

Facebook  facebook.com/NNNforbund 

Instagram  @nnn.forbund
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Vi tar vare på deg  
på jobb og hjemme

NNN KAN HJELPE DEG PÅ 
FLERE OMRÅDER I ARBEIDSLIVET 

• Lønn og tariff

• Arbeidsmiljø

• Oppsigelse/avskjed

• Arbeidstid

• Ansettelsesforhold

• Omstillinger

• Etter- og viderutdanning

• Ferie

• Pensjon/AFP

Det norske arbeidslivet regnes i hovedsak som  
trygt og godt. Samtidig opplever mange at arbeids- 
hverdagen har blitt tøffere, og at man trenger en  
organisasjon i ryggen. 
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Vær smart, meld deg inn i NNN i dag! 

Gratis advokathjelp

SOM YRKESAKTIV MEDLEM I NNN FÅR DU GRATIS 
LOfavørs advokatforsikring 

Forsikringen omfatter:

• Samboerkontrakter

•  Skilsmisser

•  Barnefordeling

•  Nabokonflikt

•  Kjøpskontrakter mm

Uorganiserte betaler kr 4.440,- pr år for denne forsikringen. 

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.

http://www.help.no
http://www.nnn.no
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SOM MEDLEM I NNN FÅR DU GODE FORSIKRINGER

LOfavør Innboforsikring – Norges beste innboforsikring.
Dekker blant annet brann-, eksplosjons- og vannskader, innbrudd og  
sykkeltyveri.

LOfavør Grunnforsikring – dekker deg, ektefelle/samboer og hjemme- 
boende 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.

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

Som medlem betaler du ikke noe ekstra ut over medlemskontingenten.

LOfavør er et fordelsprogram for alle organiserte i et LO forbund.

Se LOfavor.no for mer utfyllende informasjon.

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

Last ned LOFavør-
medlemsapp på
app.lofavor.no

Last ned LOFavør-
Husk hva du har-app på
huskhvaduhar.no/welcome

http://www.LOfavor.no
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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.

* Din bedrift / klubb kan også ha lokale særavtaler.

Organisert med tariffavtale Organisert uten tariffavtale Uorganisert uten tariffavtale

Tariffoppgjør Forslagsrett og stemmerett Forslagsrett  eller 
stemmerett

Ingen forslagsrett  
Ingen 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

Oppsigelser Fri rettshjelp og bistand etter  
vurdering av forbund

Fri rettshjelp og bistand etter  
vurdering via klubb og forbund Må betale egen advokat

Advokatforsikring Egen advokat, privatrettslige forhold Egen advokat Ingen 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 av forbund

Fri rettshjelp og bistand etter  
vurdering fra forbund Ingen støtte

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

Ingen støtte – kan delta gratis på 
kurs og konferanser i fagforening 
og forbund

Ingen støtte

Streik/lockout Kr 1.100,- pr. dag. Satsen indeksreguleres Kr 1.100,- pr. dag.  
Satsen indeksreguleres Ingen støtte

Forsikringer og  
medlemsfordeler

Inkludert i medlemskapet Inkludert i medlemskapet Ingen avtaler / fordeler
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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.

Det lønner seg  
å være organisert  

og at bedriften  
du jobber i har  

tariffavtale.

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

Organisert med tariffavtale Organisert uten tariffavtale Uorganisert uten tariffavtale

Tariffoppgjør Forslagsrett og stemmerett Forslagsrett  eller 
stemmerett

Ingen forslagsrett  
Ingen 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

Oppsigelser Fri rettshjelp og bistand etter  
vurdering av forbund

Fri rettshjelp og bistand etter  
vurdering via klubb og forbund Må betale egen advokat

Advokatforsikring Egen advokat, privatrettslige forhold Egen advokat Ingen 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 av forbund

Fri rettshjelp og bistand etter  
vurdering fra forbund Ingen støtte

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

Ingen støtte – kan delta gratis på 
kurs og konferanser i fagforening 
og forbund

Ingen støtte

Streik/lockout Kr 1.100,- pr. dag. Satsen indeksreguleres Kr 1.100,- pr. dag.  
Satsen indeksreguleres Ingen støtte

Forsikringer og  
medlemsfordeler

Inkludert i medlemskapet Inkludert i medlemskapet Ingen avtaler / fordeler
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Du skal ha en god 
og rettferdig lønn

NNN HAR SOM HOVEDOPPGAVE Å SIKRE  
LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 

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 finner hovedavtalen og overenskomstene 
på nnn.no 

* Avhengig av tariffavtale og lokale særavtaler.
** Forutsetter at bedriften har tariffavtale.

For våre medlemmer er lokale  
lønnsforhandlinger og arbeids- 
miljø viktigst. 

 

http://www.nnn.no
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PÅ ARBEIDSPLASSEN ER DET KLUBBEN SOM GJELDER

NNN er delt i tre nivåer:

• Klubben på hver arbeidsplass bistår deg i møte med arbeidsgiver
• Fagforeningene / avdelinger bistår klubbene i din region
• 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.

 

Vi har vært gjennom flere 
nedbemanninger i bedriften 
og jeg har virkelig fått 
kjent på verdien av å være 
organisert i NNN.
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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 5.800,- (22%) (2022) kr  1.276,-

Fritidsforsikring  kr           396,-*

Grunnforsikring  kr           360,-*

Innboforsikring  kr        2.893,-**

LOFavør Advokatforsikring  kr       4.440,-***

Sum fordeler  kr       9.365,-

Hva koster medlemskapet i NNN?
 
Ett av de sterkeste motargumentene for ikke å melde seg inn i forbundet, er at  
det koster for mye. Regnestykket nedenfor viser at det ikke stemmer. 

* Ved individuelt kjøp av forsikring
** Innboforsikringer, tenkt forsikringssum kr 1.200.000,-
*** Uorganiserte må betale kr 4.440,- for advokatforsikring

Medlemskontingenten

Hva går kontingenten til? 
•  Streikestøtte
•  Forsikringer
•  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.

Regnestykket  
under viser at du  
vil tjene på ditt 

medlemskap  
i NNN.



Innmelding leveres tillitsvalgte 
i bedriften.  
Om ikke tillitsvalgt finnes, sendes 
blanketten til forbundet. 

Adresse: NNN, Torggt.12, 
0181 Oslo

 
 Navn:  

 Adresse: 

 Postnr/sted:                                                                                        

 E-post:    

 Mobil:

 Personnr.: (11 siffer)

 Navn arbeidsplass: 

 Adresse arbeidsplass:

  Navn vikarbyrå:

 Dato/sted: 

 Ververs navn:  

 Medlemsnr:   

 Underskrift:

 Er du medlem av et annet forbund?

 
Forbundets navn:

           

 Engelsk 

 Polsk 

 Litausk 

 Russisk 

 Slovakisk 

 Latvisk 

 Tysk 

 Rumensk 

 Vietnamesisk 

 Thai 

 Urdu

 Spansk

 Ukrainsk

Jeg ønsker velkomstbrev  
på følgende språk 
(kryss av):

Meld deg inn på vår nettside nnn.no 
eller fyll ut innmeldingsblanketten.
Skriv tydelig.

INNMELDING: VERVEPREMIE:

http://www.nnn.no
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Her finner du oss:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Postadresse: Torggata 12, 0181 Oslo 
Besøksadresse: Torggata 15, 0181 Oslo
Telefon: 23 10 29 60
E-post: firmapost@nnn.no

nnn.no

Velkommen til NNN!


