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Fagforbundet for deg
som er renholder

Fagforbundet for deg som er renholder
Fagforbundet er forbundet for deg som jobber med renhold. Fagforbundet har
omlag 15 000 medlemmer som jobber i renholdssektoren, og er den største
arbeidstakerorganisasjonen i sektoren. Vi har medlemmer som blant annet
jobber i kommunen, på teater, og i sykehus, med og uten fagbrev og som ledere.
Fagforbundets hovedoppgave er å sikre våre medlemmer gode og trygge lønnsog arbeidsvilkår.
Renhold er et fag
Fagforbundet jobber med å gjøre renholdsfaget synligere. Renhold er et variert
yrke der du jobber med både mennesker og teknisk utstyr og som krever
kunnskap om blant annet kjemi, inneklima og miljøpåvirkninger. Bransjen og de
ansatte spiller en viktig rolle for å ivareta god folkehelse og trivsel.
Fagforbundet har etablert en faggruppe på området som er sammensatt av
medlemmer som kjenner renholdssektorens daglige arbeid, arbeidsmiljø og de
utfordringer området har. Faggruppen fungerer som rådgivende organ for
forbundet i faglige spørsmål. Faggruppen arbeider med å forbedre og videre
utvikle det yrkesfaglige tilbudet til medlemmene.
Ta fagbrev
Faglig kompetanse er viktig for Fagforbundet. I 1994 ble renholdsfaget offentlig
godkjent. Mange av medlemmene våre har benyttet seg av muligheten til å ta
fagbrev. Dette har betydd økt kvalitet på arbeidet og høyere selvtillit i jobben.
Renholdere med fagbrev får lønn som fagarbeider. Fagforbundet jobber kontinuerlig med kvaliteten på fagopplæringa, blant annet arbeid i prøvenemndene.
Fagforbundet arrangerer faglige konferanser om aktuelle tema innen renholds
faget. Konferansene holdes på ulike steder i landet. Det holdes også lokale kurs
for renholdere – snakk med din tillitsvalgte om kurs i din forbundsregion.
Offentlige tjenester i egenregi
Fagforbundet arbeider for å drive offentlige tjenester i egenregi. Renhold i
egenregi gir muligheter for godt vedlikehold, langsiktig plan¬legging, og
helhetlige investeringer i organisasjon, drift og kompetanseutvikling. Renhold i
egenregi bidrar også til gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte og reduserte

kostnader knyttet til anbudsprosesser. I Norge går privatisering og konkurranse
utsetting hardt ut over de ansattes pensjonsvilkår, jobbsikkerhet og framtids
utsikter.
NS-INSTA 800 er en standard for å måle kvaliteten på rengjøring. Standarden kan
bidra til å styre planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av renhold. Dette
kan gjøre renholdet mer effektivt. Derfor er INSTA 800 også et godt verktøy for å
beholde renholdet i egenregi. Bruk av INSTA 800 kan også gjøre kommunalt
renhold mer konkurransedyktig i eventuelle anbudsprosesser.
Det er den eneste offentlig godkjente standarden for rengjøringskvalitet.

Dette er Fagforbundet

• Landets største arbeidstakerorganisasjon med over 360 000
medlemmer.
• Fagforbundet er en demokratisk organisasjon, styrt av medlemmene.
• Skal sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
• Vil styrke og videreutvikle velferdsstaten.
• Forbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale,
statlige, private og offentlige virksomheter. Fagforbundet organiserer
også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner.
• Yrkesaktive medlemmer betaler normalt 1,45 prosent av lønna, pluss
forsikring i fagforeningskontingent. Pensjonister, lærlinger og studenter
har egne vilkår. Deler av kontingenten kan trekkes fra på skatten.
Se mer på fagforbundet.no.
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Rundt 17 000 tillitsvalgte ivaretar dine lønns- og arbeidsforhold.
Juridisk hjelp i saker knyttet til arbeidsforholdet ditt.
Landets beste hjemforsikring, kollektiv hjem.
Gode forsikringsordninger gjennom LOfavør.
Stipendordning til etter- og videreutdanning.
Tilbud om faglig utvikling, temadager og kurs.
Yrkesfaglige temahefter.
Nye medlemmer får tilbud om en kombinert livs-, uføre- og ulykkesforsikring. Denne kan du reservere deg mot.
• Fagbladet gratis i posten.
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Vil du bli medlem i Fagforbundet?
Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980

