Norsk Jernbaneforbund
- Et fagforbund for deg!

Hei!
Og takk for at du er medlem hos Norsk Jernbaneforbund. Denne brosjyren er lagd for
deg, og inneholder informasjon om Norsk Jernbaneforbund samt medlemsfordeler.
Du er en del av et fellesskap som sammen jobber med en av de mest største politiske
satsningsområdene i nyere tid: kollektivtra@ikk.
I 2014 reiste mer enn 70 millioner passasjerer med tog i Norge. Inkludert
malmtransport og grenseoverskridende tra@ikk ble det fraktet mer enn 31,6 millioner
tonn gods. Jernbaneutbygging er nødvendig for håndtere den store tra@ikkveksten
norske storbyer står ovenfor. Jernbaneverkets perspektivanalyse viser at
persontra@ikken kan tredobles mot 2050.

Hva er Norsk Jernbaneforbund?
Norsk Jernbaneforbund ble stiftet 20. november 1892, og er en
landsomfattende sammenslutning av medlemmer innenfor NSBkonsernet (innbefattet bussvirksomheten), Jernbaneverket og
annen privat og offentlig jernbanerelatert virksomhet. Norsk
Jernbaneforbund er tilknyttet LO.
Det er styrke i samhold. Å være fagorganisert er en rettighet, ikke
et privilegium. Jo @lere vi er, desto større mulighet har vi til å få
gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsliv.
Den dagen du bestemmer deg for å fagorganisere deg, tar du en
riktig og viktig beslutning.
Organisasjonsretten, forhandlingsretten og streikeretten er noe av de mest
grunnleggende rettighetene vi har. Skal disse rettighetene være noe verdt, må
arbeidstakerne stå sammen og vise samhold.
På din arbeidsplass representeres du av den lokale fagforeningen. Norsk
Jernbaneforbund har en hierarkisk oppbygning, hvor det er du og din lokale forening
som utgjør grunnfundamentet. Landsrådene er en rådgivende fellesorganisasjon
bestående av foreninger innenfor en gruppe.
Forbundet har følgende landsråd og landsdekkende foreninger (klikk for mer
informasjon):
•
•
•
•
•
•
•

Banepersonalets landsråd
Bilpersonalets landsråd
Cargo landsrådet
Elektropersonalets landsråd
Konduktørenes landsråd
Landsrådet for tra@ikk, teknikk og
administrasjon
Verkstedarbeidernes landsråd

•
•
•
•
•

Administrasjon- og
Ledelsespersonalets Fagforening
Baneservice Fellesforening
Klargjøringpersonalets
Fagforening
Salgspersonalets Fagforening
Flytogforeningen

Ungdomsutvalg og ungdomssatsing
Forbundet har i dag en rekke dyktige tillitsvalgte som sitter på mye kunnskap. For at
denne kunnskapen skal kunne videreføres er man avhengig av en bærekraftig
ungdomssatsing som ikke avhenger av enkeltpersoner, men som er en naturlig del av
den allerede eksisterende organisasjonen.
For at Norsk Jernbaneforbund skal fortsette å
være det foretrukne forbundet for alle ansatte
i jernbanen og i Nettbuss er det viktig at vi
har dyktige tillitsvalgte i fremtiden. Dette får
vi til ved hjelp av aktiv deltakelse, verving,
rekruttering og skolering. Samt å være synlige
på de arenaene vi kan være synlige på. Det
være seg skoler, utdanningsmesser,
informasjonskanaler og ikke minst på den
enkelte arbeidsplass.
Gjennom organisatorisk, politisk og faglig arbeid vil ungdomsarbeidet i Norsk
Jernbaneforbund bidra til @lere unge medlemmer og @lere unge tillitsvalgte. Med et fokus
på ungdommen selv og hva de kan bidra med i både egen forening og forbund, samt
deltakelse på den politiske arena hvor mange avgjørelser som påvirker ungdom blir tatt.
Vi setter et anstendig arbeidsliv på agendaen og vil sørge for at arbeidstakernes
rettigheter blir ivaretatt i fremtiden.
Ungdomsarbeidet i Norsk Jernbaneforbund skal sikre at Norsk Jernbaneforbund blir et
klart førstevalg for alle ansatte, og beholder sin sterke posisjon som jernbanens og
Nettbuss sitt fagforbund i fremtiden.
Dette skal sikres gjennom følgende tiltak:
•
•
•
•
•

Årlig ungdomskonferanse
Rekruttering til bransjen
Verving av medlemmer
Skape engasjement
Skolering

Over 130 000 unge medlemmer!
Visste du at LO er Norges største organisasjon for deg under 30 år? Over 910 000
arbeidstakere er organisert i et LO-forbund, og blant disse er over 130 000 under 30 år.
Det gjør LO til en av de viktigste stemmene for unge i samfunnsdebatten!

NJF Ung

LO Ung

Medlemsfordeler
Den viktigste fordelen ved medlemskap i Norsk Jernbaneforbund er den tryggheten det
er å tilhøre et stort fellesskap som representerer dine interesser. Men sammen med
medlemskapet får du også en rekke andre fordeler:

Bank og forsikring
Norsk Jernbaneforbunds helt egne lille @inanskonsern, Jernbanepersonalets bank og
forsikring (JBF), er til for alle med tilhørighet til jernbanen - enten gjennom jobben eller
familien. Vi tilbyr bank og forsikring med helt unik kundetilfredshet.
Norsk Jernbaneforbund og JBF har i samarbeid kommet fram til en unik fordelspakke
med et ekstra godt bank- og forsikringstilbud. Vi kaller det NJF Prioritert. Den beste
avtalen får du ved å møte en rådgiver.

Medlemsfordeler NJF Prioritert
15% rabatt på forsikringer (fra første hovedforfall)
Inntil 0,15% rabatt på alle lån
Gebyrfri etablering av alle lån for alle nye kunder:
etableringsgebyr – depotgebyr – tinglysingsgebyr
Kr. 20 000,- i kontokreditt gebyrfritt
Gratis leiebil ved kaskoskade, inntil 10 dager

Norsk Jernbaneforbund har også en kollektiv forsikring som er obligatorisk for alle
medlemmer. I denne forsikringen og inneholder gruppeliv, uførekapital, kollektiv
ulykkesforsikring og advokatforsikring. Forsikringen koster kun 75,- kroner per måned,
og trekkes som hovedregel sammen med medlemskontingenten ved trekk i lønn.
Forsikringen dekker medlemmet, samt samboer/ektefelle og barn til og med 21 år.
Det er Advokatkontoret Krogstad & Lunde som driver advokatforsikringen.
Kontaktinformasjon: advokatforsikring@klco.no. Tlf. 23 35 88 40.
Forsikringene er gratis fra fylte 65 år, unntatt advokatforsikringen som koster 55,- per
måned. For pensjonister og uføre under 65 år, koster forsikringen kr 190,- per måned.
Disse ordningene er frivillige.

LO Favør
Du får tilgang til fordelsprogrammet LO Favør (med unntak av bank og
forsikringsordningene. Det er fordi vi har vår egen bank og forsikring. Se over).
Fordelen ved å være mange er mange!

Stønader og s@pend
Du får tilgang til stønadsordninger og utdanningsstipend.

Hotellavtale på StoreCell
Vi har avtale med Store@jell 1001 Resort hotell på Gols@jellet. Ved privat bestilling får du
som medlem 10 prosent rabatt på gjeldende priser.

HyEer og fri@dsboliger
Du får mulighet til å leie en rekke bedrifts- og foreningsshytter:
•
•
•
•
•

Tra@ikk- og Administrasjonsforeningens hytte på Sjusjøen.
Banepersonalet Oslo sin hytte på Trysil.
Banepersonalet Sør sin hytte på Hovden.
Bilpersonalets forening Oslo sine utleiehytter på Koppang.
Feriehjemmet Grønsund i Grebbestad.

Boligs@Felser
Du kan søke på rimelig botilbud. Bare for deg som er medlem!
Blokkene har adresse Grefsenveien 47 C og D, nær trikk, tbane, buss og Grefsen stasjon. Forbundets medlemmer kan
søke, og bli tildelt femårskontrakter. Formålet er å hjelpe
deg med rimelig bolig i en periode, så du har mulighet til å
legge seg opp egenkapital. Tidligere har søkerlistene vært
lange, men nå er det mulig å få et tilbud uten å vente i
årevis. Meningen er at @lest mulig kan nyte godt av tilbudet.
Leilighetene er litt under 40 kvadratmeter, med et lite soverom, stue, kjøkken og bad.
Husleien inkluderer oppvarming fra sentralfyr, kabelanlegg og bruk av fellesvaskeri,
siden det ikke er opplegg for privat vaskemaskin i leilighetene. Strøm kommer i tillegg.
Anlegget har også garasjer og parkeringsplasser ute. Der er det venteliste, og en ekstra
kostnad.
Eiere av stiftelsen er Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund i
fellesskap, og begge er representert i styret. Norsk Jernbaneforbunds medlemmer har
også tilbud i Boligstiftelsen NSB-Post-Tele. Boligene ligger på Kjelsås i Oslo og i
Lørenskog. De har litt andre priser, men samme forretningsfører.

Søknad sendes til:
Advokat Tormod S. Christoffersen
St. Olavs gt. 28,0166 Oslo
Epost: tormchr@online.no
Telefon: 23 32 64 16

Tør å spørre
Kjenner du noen på din arbeidsplass som ikke er organisert?
Spør om de har lyst til å være med. Å bli medlem i Norsk
Jernbaneforbund er lett!
På hjemmesiden @inner du et elektronisk innmeldingsskjema.
Den enkleste måten er kanskje å sende en SMS med kodeord
NJF MEDLEM til 26112.
Du @inner komplett liste med kontaktinformasjon for alle
foreningslederne på Norsk Jernbaneforbunds nettside.

Kontak@nformasjon
Norsk Jernbaneforbund

Traﬁkk- og Administrasjonsforeningen

Møllergata 10
0179 Oslo

Schweigaardsgate 12, 3 etg.
0185 Oslo

Sentralbord: 23 06 83 53
E-post: njf@njf.no

Mobil: 91657580
E-post: wolter@jbv.no

Hjemmeside

Facebook

For nyheter, ar@kler, hyEeleie og
Bulle@n - besøk vår hjemmeside:

www.njf-for.no

