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En tariffavtale er en kollektiv avtale mellom arbeidstakere og  
arbeidsgivere om lønns- og arbeidsvilkår. Forbundets fremste formål 
er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler, slik at du får en 
trygg arbeidshverdag. 

Står vi sammen, er vi sterkere. Det er den viktigste fordelen ved ditt 
medlemskap. 

Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. 
Forbundet har i dag vel 33.000 medlemmer innenfor renhold i privat 
sektor, vakt, anlegg og maskin, asfalt og vedlikehold, Statens vegvesen, 
Kystverket og NVE, bergindustrien, vaktmester, skadesanering, 
spesialrenhold og vedlikehold, parkering, treningssentre, tunell-, 
bom- og og bruselskaper og skianlegg og fritids- og fornøyelsestilbud 
i privat regi, og øvrige grupper som ikke kommer under bestemte 
fag- eller industriforbunds virkeområder.

Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). 

Tariffavtale – en viktig fordel

Bli medlem!Norsk Arbeidsmandsforbund • Postboks 8704, Youngstorget • 0028 Oslo 
Telefon: 815 45 100 • E-post: norsk@arb-mand.no 

www.arbeidsmandsforbundet.no

Kontakt

www.arbeidsmandsforbundet.no



Du får:   
•	 Hjelp og støtte fra tillitsvalgte og ansatte med høy  

kompetanse på arbeidslivets lover og avtaler.  
•	 Hjelp ved omstilling, permitteringer og oppsigelser. 
•	 Innflytelse	på	arbeidsplassen. 
•	 Stønad ved streik og lockout. 
•	 Tilbud om kurs og stipendordninger.  
•	 LOfavørs Hjem-, Grunn,-  og Fritidsulykkeforsikring.  

Gruppeforsikringen er valgfri.  
•	 HELP Advokatforsikring som gir deg mulighet til å få hjelp fra 

advokat innenfor privatrettslige områder i Norge og Sverige. 
•	 Tilbud på andre gunstige forsikringer og medlemsfordeler  

gjennom LOfavør 
•	 Skattefradrag på fagforeningskontingenten. 

•	 Fagbladet «Arbeidsmanden» 10 ganger i året.

Kontingenten er 1,6 % av brutto lønn, lønn under sykdom og  
ferielønn. (Eller 1,82 % eksklusiv ferielønn.)

Du står aldri alene

Som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 
står du aldri alene 

De tillitsvalgte i din bransje forhandler om lønn og arbeidsforhold på 
vegne av deg og dine kolleger. De håndterer problemer som kan oppstå 
på arbeidsplassen. Står vi sammen, er vi sterkere.  

Selv om det ikke er tariffavtale ved din bedrift, kan du melde deg inn i 
forbundet.  Som medlem har du uansett rettigheter og fordeler. Du står 
aldri alene og vil alltid ha et støtteapparat å henvende deg til – både tillits-
valgte i din bransje og ditt avdelingskontor. 

Blir du utsatt for en usaklig oppsigelse, en yrkesskade, eller havner i en 
tvistesak med din arbeidsgiver, vil Norsk Arbeidsmandsforbund kunne gi 
deg juridisk hjelp etter en individuell vurdering. 

Norsk Arbeidsmandsforbund arbeider også opp mot norske myndig-
heter for anstendige lønn- og arbeidsforhold i våre bransjer.

Fornavn: .....................................................................................

Etternavn: ...................................................................................

Fødselsdato: ...............................................................................

Adresse: ......................................................................................

Postnummer/sted: .......................................................................

E-post adresse: ...........................................................................

Telefon:

Medlemskap:  Ordinert

   Elev

   Student

   Lærling

Yrke/Stilling:..............................................................................

Arbeidsgiver: ..............................................................................

Arbeidssted: ...............................................................................

Medlem i annet LO-forbund (hvilket): ......................................

 Ønsker å bli oppringt av min avdeling

Du kan også melde deg inn på www.arbeidsmandsforbundet.no
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Innmeldingsskjema

Forbundet for arbeidsfolk
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