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Hva er Norsk Arbeidsmandsforbund? 

Norsk Arbeidsmandsforbund er tilsluttet Landsorganisasjonen 
i Norge (LO), som er den klart største og mest innflytelsesrike 
arbeidstakerorganisasjonen i landet. LO har en sterk stilling 
i det norske samfunnet. Organisasjonen har vært med på å 
prege samfunnsutviklingen i mer enn 100 år. LO har i dag tett 
på èn million medlemmer.

• Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av anleggsarbeidere i 1895.

• For å oppnå ordnede lønnsforhold og bedre sosiale vilkår måtte 

 arbeiderne organisere seg og stå samlet i møtet med arbeidsgiveren.

• Andre yrkesgrupper kom til etter hvert, og de har gjennom historien 

 dannet mange ulike forbund innenfor LO-familien.

• Norsk Arbeidsmandsforbund har i dag ca. 35 000 medlemmer i mange 

 ulike yrkesgrupper.

Litt historikk

3

Jeg jobber for 
like rettigheter 
for alle på jobben.

Said Hassen Hamed (55) 
Renholder



Vår hovedoppgave 

Forbundets hovedoppgave er å organisere lønnstakere 
og å opprette tariffavtaler for medlemmene. Vi inviterer 
deg til å bli med i et stort og aktivt fellesskap.

Det er aldri hyggelig å stå alene når det røyner på. Ved å være 

organisert sikrer du deg at noen tar seg av dine rettigheter på 

jobben. Som medlem vil du alltid ha et støtteapparat du kan 

henvende deg til, i form av tillitsvalgte. Du unngår å bli stående 

alene, og du har alltid noen som kan tale din sak. 

De tillitsvalgte forhandler om lønn og eventuelle akkorder på 

vegne av deg og dine kolleger, og de håndterer problemer som 

kan oppstå på arbeidsplassen. Selv om det ikke er opprettet 

tariffavtale med din arbeidsgiver, har du som medlem både 

rettigheter og fordeler.

Ingrid Tollefsen (27) 
Vekter på flyplass

Du unngår å bli stående alene, 
og du har alltid noen som kan 
tale din sak.

Ingrid Tollefsen (27)
Vekter på flyplass



   

Du har rett til
veiledning og bistand

Når du er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund er du med på 

å bestemme over din egen arbeidssituasjon. Du er med på å velge 

representanter til styret i bedriftsklubben, og du kan få hjelp av 

tillitsvalgte på arbeidsplassen din. 

På medlemsmøter kan du ta ordet og komme med forslag til 

behandling og avstemning. Avdelingene er regionale ledd i det 

området der du bor og arbeider. Klubben og avdelingen i din 

region er derfor dine organisasjonsredskaper.

Skulle du bli utsatt for en usaklig oppsigelse eller en yrkesskade 

der du ikke får erstatningen du har krav på, vil Norsk Arbeidsmands-

forbund kunne gi deg juridisk og økonomisk hjelp, etter en individuell 

vurdering av saken din. Det samme gjelder om du på andre måter 

havner i tvistesak med din arbeidsgiver.

Tariffavtalene er selve fundamentet for våre lønns- og arbeidsvilkår. 

Forbundet har dyktige og skolerte tillitsvalgte som kjenner dine 

rettigheter. Sammen med LO har Norsk Arbeidsmandsforbund både 

juridisk og tariffmessig kompetanse. 

For å kunne beholde og stadig forbedre tariffavtalene, er det 

avgjørende å ha mange medlemmer som står bak forbundet i 

tariffoppgjørene. Jo flere vi er, jo sterkere står vi. Og det er ikke 

likegyldig om du er med eller ikke!
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Norsk Arbeidsmandsforbund 
organiserer ca 35 000 medlemmer innen 

• Forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi

• Anleggsrelatert entreprenørarbeid

• Renholdsbransjen/renholdere

• Vaktmestere, skadesanering, spesialrenhold og vedlikehold

• Asfaltarbeid

• Bergindustrien

• Vaktselskaper/vektere

• Parkeringsselskaper/parkeringsvakter

• Tunnel-, bom og bruselskaper 

• Fritids- og fornøyelsestilbud som drives i privat regi

• Miljøvirksomheter

• Kystverket

Forbundet organiserer også grupper som ikke kommer under bestemte 

fag- eller industriforbunds virkeområder, blant annet ungdom som er 

under utdanning som er rettet mot forbundets virkeområder.

Jeg jobber for at alle har rett 
til fulltidsstilling.

Dan Christian Torres Legaspi (35)
Vekter



 

Hva får du som medlem?
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Mathias Tustervatn (22) - M
askinfører

Norsk Arbeidsmandsforbund
– en god investering!

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

• Mye av kontingenten kan trekkes fra på selvangivelsen.

• Ved arbeidsledighet og perioder fra den dato lønn under 

 sykdom opphører, er fritatt for kontingent. Går slike perioder 

 ut over 3 måneder, betaler du bare minstekontingent.

• Pensjonerte medlemmer (alder og uføre) betaler minstekontingent.

• Vi tilbyr også studentmedlemskap hvor du bare betaler  

 forsikringsandelen, og elevmedlemskap som er gratis.

  

Du er sikret ordnede lønns- og arbeidsvilkår

Hjelp og støtte fra erfarne forhandlere og 
organisasjonsfolk lokalt og sentralt

Juridisk bistand i arbeidsforhold, etter individuell 
vurdering

Stønad under streik og lockout

Mulighet til avtalefestet Pensjon (AFP) 

Sluttvederlag

Forsikringer som gir trygghet for deg og dine 

Kurstilbud

Utdanningsstipend

Fagbladet Arbeidsmanden gratis tilsendt 
10 ganger i året

Jeg jobber for bedre vilkår 
for unge i arbeidslivet.

Mathias Tustervatn (22)
Maskinfører
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Jeg jobber for ordna forhold
på arbeidsplassen.

Connie Ravndal (27)
Betongarbeider

Vi har oppnådd resultater! 

Det har skjedd en rivende utvikling i arbeidsforhold og 
levestandard for forbundets medlemmer fra starten av og 
fram til i dag. Gjennom forhandlinger både i forbundet og i LO 
er det oppnådd stadige forbedringer. Mye av det som i dag blir 
oppfattet som selvfølgelige rettigheter, startet som ordninger 
i tariffavtaler som ble forhandlet fram av fagbevegelsen.

Du skal føle deg trygg på jobben din. Det forutsetter ryddige forhold 

med ordnede lønns og arbeidsvilkår. Dette innebærer at arbeidstida er 

bestemt og at eventuell overtid skal lønnes og utføres etter bestemte, 

avtalte rammer. Her er både hovedavtalen og overenskomsten et viktig 

verktøy.

En trygg arbeidsplass

Hovedavtalen er arbeidslivets grunnlov. Den inneholder bestemmelser 

som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den 

fastslår blant annet den enkeltes organisasjonsrett, retten til å velge 

tillitsvalgte og er et redskap for samarbeid og løsing av konflikter i 

arbeidslivet.

Hovedavtalen

Regulerer lønns- og arbeidsvilkårene. Her finner du bestemmelser 

om arbeidstid, lønn, ferie, arbeid på søndag og helligdager, regler for 

permisjoner, bestemmelser om godtgjøring for overtid og skift og 

turnusarbeid samt andre forhold som angår de ansattes rettigheter 

i arbeidsforholdet. Norsk Arbeidsmandsforbund er part i mange ulike 

tariffavtaler.

Tariffavtalen



Andre medlemsfordeler

Yrkesskadeforsikringen som alle arbeidsgivere må tegne for sine 

ansatte dekker bare yrkessykdom og ulykker som skjer på eller i 

forbindelse med jobben. LOfavør Fritidsforsikring dekker ulykker 

i fritiden, og gjelder kun for medlemmet. Forsikringen dekker 

både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. 

(Fritidsforsikringen gjelder for medlemmer i privat sektor).

             Yrkesskadeforsikring
– er inkludert i kontingenten
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Se hvilke på de neste sidene
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Din trygghet – gode forsikringsordninger 
og medlemsfordeler 

LOfavør-kortet er personlig og inneholder mange tilbud 
og fordeler som du kan benytte deg av. En viktig del av 
medlemsfordelene er gode og rimelige forsikringsordninger som 
gir trygghet for hele familien. Flere av forsikringsordningene 
dekkes av kontingenten.

I tillegg til forsikringene som dekkes av kontingenten, får du tilbud om 

andre forsikringer som kan tegnes til gunstig pris gjennom LOfavør 

(barneforsikring, reiseforsikring, husforsikring, toppsikring m.m.). Du får 

også tilbud om Norsk Arbeidsmandsforbunds frivillige gruppeforsikring, 

bestående av en livs- og en ulykkesdel. Les mer om dette på: 

www.lofavør.no eller kontakt din lokale avdeling.

             Advokatforsikring
– er inkludert i medlemskapet

Advokatforsikringen gir deg tilgang til dyktige advokater. Ordningen 

dekker bistand ved privatrettslige forhold:

• Familierett (F.eks. skilsmisse, barnefordeling)

• Arverett (F.eks. opprettelse av testamente)

• Kjøpsrett

• Ulovlig og krenkende nettpublisering

• Fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig)

• Førerkortbeslag ved privat kjøring

             Kollektiv hjemforsikring
– er inkludert i kontingenten

Norges beste innbo- og løsøreforsikring. En fullverdi-forsikring som 

dekker alle vanlige tap og skader på innbo og løsøre.

             Grunnforsikring liv
– er inkludert i kontingenten

En økonomisk førstehjelp som dekker både medlemmet og 

medlemmets familie.
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Meld deg inn her:

Få mer informasjon på forbundets websider:
http://www.arbeidsmandsforbundet.no
http://www.arbeidsmanden.no

Andre medlemsfordeler  

KURS - Norsk Arbeidsmandsforbund tilbyr en 
rekke kurs om faglige rettigheter som er gratis for 
medlemmene. Det gis også stipend for dokumentert 
tapt arbeidsfortjeneste. Vi tilbyr opplæring av 
tillitsvalgte over et bredt spekter på ulike nivåer. 
Gjennom disse kursene skoleres forbundets 
tillitsvalgte til å bruke de bestemmelsene som er gitt 
gjennom Hovedavtalen, overenskomst og lovverk.

Forbundets medlemsblad Arbeidsmanden sendes 
hjem til medlemmene 10 ganger i året.

Gode tilbud på fritids- og ferieaktiviteter gjennom 
LO Favør.

Utdanningsstipend – Medlemsskapet gir deg mulighet 
til å søke om stipend i Norsk Arbeidsmandsforbunds 
og LOs utdanningsfond, etter nærmere regler.

Jeg jobber for at alle skal 
ha krav på fast stilling.

Naemy Trandum Aasen (29)
Renholder



arbeidsmandsforbundet.no

@arbeidsmandsforbundet

@arbeidsmandsforbund

Les mer og følg oss på:

Eller ring oss på +47 22 40 10 60

Velkommen til oss!


