Håndbok om medlemskap

Hvem kan bli medlem i NTL?
Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige
institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering fra staten. Eksempel
er forsknings- og kultursektoren.
Forbundet organiserer alle stillingsgrupper på arbeidsplassene.

Innmelding
Innmeldingen skal skje på eget innmeldingsskjema. Dette foreligger i papirform eller
elektronisk (www.ntl.no) , under Medlemsservice og Medlemskap.
Vi gjør spesielt oppmerksom på at fødselsnummeret (11 sifre) må fylles ut. Dette
fordi forbundet må oppgi fødselsnummer til arbeidsgiverne når vi ber dem trekke
fagforeningskontingent.
Dersom vedkommende er medlem av et annet LO-forbund må det oppgis på
innmeldingsskjemaet.
E-postadresse og mobilnummer bør oppgis. Forbundet vil da kunne sende info
direkte til det enkelte medlem.
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Bimedlemskap
Noen har flere arbeidsgivere og kan derfor ønske medlemskap i flere forbund. Ifølge
NTLs vedtekter (§ 5) er det anledning til å bli bimedlem i NTL dersom de har
hovedmedlemskapet i et annet LO-forbund. Som hovedregel har vedkommende
hovedmedlemskapet der de har den største stillingsprosenten og er tilsluttet de
forsikringene som tilbys av det forbundet.
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Det er på samme vilkår også mulig å ha hovedmedlemskap og bimedlemskap i NTL,
hvis begge arbeidsplassene er innenfor NTLs organisasjonsområde.
NTLs organisasjonsledd får tilbakeført kontingent også for bimedlemmer og de skal i
alle øvrige forhold betraktes som ordinære, betalende medlemmer. De kan inneha
styreverv og kan delta på forbundets kurs.

Studentmedlemmer
Studenter på høgskoler og universitet kan bli studentmedlem i NTL. Medlemskapet
koster kr 250 per semester og inneholder blant annet;
•
•
•
•
•
•
•

gratis råd og veiledning om rettigheter i arbeidslivet
mulighet til å få gratis juridisk hjelp dersom det oppstår problemer på
arbeidsplassen
gratis innboforsikring
rimelig reise- og bilforsikring
gratis deltakelse på NTLs og LOs kurs og konferanser
medlemsblader
alle fordeler i LOfavør

NTL har et eget studentfagutvalg som er rådgivende overfor NTLs forbundsstyre i
saker som opptar studenter. Studentene har også en representant i NTLs landsstyre
og er representert på NTLs landmøte.
Innmelding på egne skjemaer og på NTLs nettsider www.ntl.no , under Ungdom og
Student.

Kontingenttrekk
Det formelle medlemskapet (stemmerett og valgbarhet) trer i kraft fra den første i
vedkommende måned kontingenten er betalt for. LOfavør Kollektiv hjemforsikring trer
i kraft når innmeldingen er registrert i forbundet. For studenter gjelder egne regler, se
eget punkt.
Forbundet sender kontingenttrekkliste til arbeidsgiver (lønningskontor) en gang per
måned. For å bli medlem fra førstkommende måned, må forbundet ha innmeldingen
før den 10. i inneværende måned.
Eks. Innmeldinger som mottas 9. mai, vil bli registrert med innmeldingsdato 1. juni.
Mottas innmeldingen 10. mai, vil medlemskapet først tre i kraft fra 1. juli.

Medlemsfordeler
Forbundet jobber spesielt for å få fram best mulige medlemsfordeler i tillegg til gode
lønns- og arbeidsvilkår. Eksempler:
•
•
•
•
•

gratis juridisk assistanse i arbeidsrettslige forhold etter nærmere gitte
retningslinjer
LOfavør Kollektiv hjemforsikring
LOfavør tilbud innenfor forsikring, bank, strøm, ferie etc.
(se www.lofavor.no)
gratis kurs
stipendordninger
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Medlemmer som av ulike årsaker ikke kan trekkes for kontingent gjennom lønn, får
tilsendt faktura fra forbundet.
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LOfavør Kollektiv hjemforsikring
LOfavør Kollektiv hjemforsikring er obligatorisk for alle nye medlemmer, jf NTLs
vedtekter § 8 pkt 1. Medlemmer som overføres fra andre LO forbund med
reservasjon mot forsikringen, kan dersom medlemskapet er løpende, opprettholde
reservasjonsretten. Vilkår finner du på: www.lofavor.no

Medlemskort og informasjonsmateriell til nye medlemmer
Forbundet sender velkomstbrev, vedtekter og annet informasjonsmateriell til nye
medlemmer. Medlemskort og annet materiell om LOfavør blir sendt fra SpareBank 1.
Kasserer får melding når organisasjonsleddet får nye medlemmer.

Overføring av medlemmer innen forbundet
Når medlemmer slutter i en etat/virksomhet for å begynne et annet sted innenfor
NTLs organisasjonsområde, er det viktig å gi informasjon om at vedkommende kan
fortsette medlemskapet.
Tillitsvalgte eller medlemmet selv, må sende forbundet melding om ny arbeidsgiver,
månedslønn og eventuelt ny adresse.
Forbundet sender medlemmet bekreftelse på overføring til nytt organisasjonsledd og
melding om kontingenttrekk til ny arbeidsgiver (lønningskontor). Eventuelt kan
medlemmet få en faktura for betaling av kontingent fram til trekket kan settes i verk
av ny arbeidsgiver.
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Vervemateriell
Vi vil anbefale at et av styremedlemmene har som oppgave å ha vervemateriell
tilgjengelig til en hver tid. Påse også at tillitsvalgte på de enkelte arbeidsplasser har
vervemateriell. Dette kan bestilles gjennom post@ntl.no eller det kan lastes ned fra
NTLs nettsider (www.ntl.no)
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Behandling av personvernopplysninger – hensynet til personvernet
I henhold til personopplysningslovens § 2 nr 8, er medlemskap i fagforening å
betrakte som sensitive personopplysninger. Det er ikke lov å sende medlemslister
som vedlegg til e-post eller pr faks. Forbundet har derfor opprettet en medlemsliste
på det lukkede medlemsnettet (se nedenfor) hvor leder og kasserer samt enkelte
andre tillitsvalgte har tilgang. Det er viktig at disse listene ikke kommer
uvedkommende i hende. Det er også opprettet egne områder (arbeidsrom) på
medlemsnett, hvor tillitsvalgte og medlemmer i et organisasjonsledd kan utveksle
informasjon. Det er ikke tillatt å legge ut medlemslistene på arbeidsrom hvor alle
medlemmene har tilgang.

Forbundets medlemsregister – à jourhold
For å gi god service til medlemmer og tillitsvalgte er det viktig at forbundets
medlemsregister er oppdatert til enhver tid. Dette gjelder:
•
•
•
•
•
•

riktig navn
privatadresse (mobilnummer/ e-postadresse)
arbeidsgiver
lønningskontor / månedslønn
forhold som kan gi kontingentfritak/hvilende rettigheter (jf NTLs vedtekter § 6
pkt D og E)
om medlemmet har sluttet (ny jobb, arbeidsledig, pensjonist, foreldrepermisjon
eller lignende)

Vi anbefaler at det er kasserer eller en annen tillitsvalgt som har ansvaret for å få
sendt disse opplysningene til forbundet, men noen felt kan det enkelte medlem selv
endre. Vi ber dere oppfordre til at medlemmene selv endrer det de har anledning til.
Se eget punkt om Medlemsnett.

Medlemsnett
Medlemmer kan logge seg inn på Medlemsnett. Der finnes opplysninger som
forbundet har registrert på det enkelte medlem. I flere felt kan medlemmet selv legge
inn ny informasjon og eventuelt endre det som står der. (Husk å lagre). Ved
innlogging er Brukernavn medlemsnummer som står på medlemskortet (står med
liten skrift og starter med 75). Passord er medlemmets fødselsdato (ikke
personnummer). Skrives: ddmmåå.

Kontingentfritak / hvilende rettigheter / tilknytningsmedlemskap
I spesielle tilfeller er det mulig å søke kontingentfritt medlemskap. NTLs vedtekter § 6
pkt D om kontingentfritak gir medlemmene – etter dokumentert søknad –
kontingentfritak i perioder uten lønn i følgende tilfeller:
•
•
•
•

foreldrepermisjon
arbeidsstans ved streik eller lockout
militærtjeneste / siviltjeneste
studiepermisjon under seks måneder (for lenger tid tilbys studentmedlemskap)

Den som blir fritatt for medlemskontingent, fritas samtidig for premien til LOfavør
Kollektiv hjemforsikring. Unntatt er pensjonistmedlemmer og medlemmer som er
innvilget 100 % rehabilitering / attføring og som har betalt premie i mindre enn ti år.
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Enkelte tillitsvalgte har utvidede rettigheter på medlemsnett: dette gjelder leder og
kasserer. Det vil fra 2010 også bli mulig å gi en tredje tillitsvalgt tilsvarende
rettigheter: Disse har i tillegg til å lese opplysninger om seg selv, mulighet til å laste
ned fullstendig medlemsliste over sitt organisasjonsledd. På denne måten kan de lett
holde seg à jour med forandringer i medlemsmassen.
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Hvilende rettigheter § 6 pkt E
Forbundet kan innvilge ”hvilende rettigheter”, dvs. at medlemskapet kan
opprettholdes på visse vilkår, selv om medlemmet ikke lenger er i ordinært arbeid.
Disse betaler en tilknytningsavgift og premien til LOfavør Kollektiv hjemforsikring. Det
er forbundsstyret som fastsetter størrelsen på tilknytningsavgiften. Per dato
(desember -09) har vi to tilknytningsavgifter, I og II (kr 60 og 100 per måned).
Forbundet har flere medlemmer som reiser utenlands av ulike årsaker. Nedenfor har
vi listet opp noen regler som gjelder for disse.
•
•

hvis medlemmet reiser ut av landet i inntil fire år med permisjon uten lønn fra
sin norske arbeidsgiver, kan hvilende rett innvilges. Forutsettningen er at
medlemmet ikke tar lønnet arbeid. Tilknytningsavgift I.
hvis medlemmet har permisjon uten lønn og arbeider i utlandet utenfor NTLs
organisasjonsområde. Tilknytningsavgift II.

Får medlemmet lønn fra norsk arbeidsgiver (i hovedsak Utenriksdepartementet,
Forsvarsdepartementet eller Norad) betales ordinær kontingent.

Andre årsaker til hvilende medlemskap
• medlemmer som slutter i sin stilling eller arbeidsmarkedstiltak og ikke tar
annet lønnet arbeid kan videreføre medlemskapet i inntil fire år.
Tilknytningsavgift I.
• medlemmer som blir arbeidsledig eller går på ventelønn / vartpenger.
Tilknytningsavgift I.
• medlemmer som slutter i arbeid og mottar ”studiepakke”. Tilknytningsavgift II.
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Overgang til pensjoniststatus
Medlemmer som har hatt ordinært, yrkesaktivt medlemskap i forbundet og går over til
100 % AFP / alderspensjon / uførepensjon, fritas for kontingent, jf § 6 pkt D.
Dokumentasjon på innvilget pensjon må sendes forbundet.
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Pensjonerte medlemmer som har betalt premie til LOfavør Kollektiv hjemforsikring i
minst 10 år sammenhengende, får gratis forsikring. Forbundet sender premiekrav
inntil 10 år er oppnådd.

Hedersmerker
NTLs hedersmerker tildeles medlemmer som har 25 års sammenhengende
medlemskap i forbund tilsluttet LO (og sitt nåværende medlemskap i NTL). Ved 40
års sammenhengende medlemskap tildeles LOs hedersmerke. Det fremgår av
medlemslista hvem som har mottatt hedersmerke.
Det er organisasjonsleddene som er ansvarlig for tildeling av hedersmerker.

Utmeldinger
Utmeldinger skal være skriftlig og undertegnet av medlemmet, jf. NTLs vedtekter § 5
pkt F. Forbundet sender en bekreftelse til medlemmet på at utmeldingen er registrert.
Ved utmelding opphører medlemskapet ved kvartalets utløp. Ved utmelding opphører
LOfavør Kollektiv hjemforsikring.

Kontingenten størrelse og tilbakeføring av kontingent til
organisasjonsleddene
I henhold til NTLs vedtekter § 6 pkt A er kontingenten 1,1 % av medlemmenes
innskuddspliktige lønn til Statens Pensjonskasse. Medlemmer som ikke er tilsluttet
Statens Pensjonskasse, blir trukket 1,1 % av stillingens hovedlønn inkl. faste tillegg. I
tillegg kommer premie til LOfavør Kollektiv hjemforsikring.
Av innkommet kontingent til forbundet tilbakeføres 30 % til foreninger og
landsforeninger. Landsforeningene vedtar på sine representantskapsmøter hvor mye
avdelingene skal få tildelt. Tilbakeføring av kontingent foretas hvert kvartal.

Statistikk
Organisasjonsleddene får tilsendt statistikk over medlemsutviklingen en gang i
kvartalet. Dette er en oversikt over tilgang/avgang av medlemmer i løpet av kvartalet
– totalt og fordelt på kvinner og menn.

1. Nye medlemmer fra andre forbund melder ofte overgang en stund etter at
kontingenttrekket har stoppet i det forrige forbundet. For å beholde opparbeidede
rettigheter, blir de innmeldt i NTL med tilbakevirkende kraft til tidspunktet for
utmeldingen i forrige forbund. Hvis tilbakedateringen går over et kvartalsskifte, vil
ikke medlemmene komme med som tilgang på foregående statistikk, hvis denne
statistikken allerede er kjørt. De vil heller ikke komme med i inneværende kvartals
statistikk, fordi deres innmeldingsdato gjelder forrige kvartal. Men de kommer
selvfølgelig med i totalantallet i inneværende statistikk.
2. Ofte går det flere måneder fra et medlem er død og til forbundet får melding om
det, spesielt gjelder dette pensjonistmedlemmer. Medlemmet utmeldes per
dødsdato. Hvis statistikken for det aktuelle tidspunkt allerede er kjørt, kommer
ikke vedkommende med her. Dødsfallet vil heller ikke vises som avgang i
inneværende kvartal, fordi dødsdato (dvs. utmeldingsdato) gjelder et tidligere
kvartal.
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Av datamessige årsaker kan statistikken enkelte ganger vise noen forskjeller fra den
informasjonen organisasjonsleddet tidligere har fått. Eksempler på dette kan være:
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