Bli medlem – det lønner seg!

Forskerforbundets hovedmål er økt lønn, bedre arbeids
betingelser og styrkede rettigheter for medlemmene.
Våre medlemsfordeler:
• Vi forhandler lønn for deg, både lokalt på arbeids
stedet og sentralt.
• Du får bistand fra lokallaget i lokale lønns
forhandlinger og i spørsmål knyttet til ditt arbeids
forhold.
• Ansatte i lederstillinger kan få bistand fra
Forskerforbundets sentrale sekretariat.
• Forskerforbundet arrangerer kurs, konferanser og
seminarer for medlemmer og tillitsvalgte.
• Du får gode tilbud på forsikringer, banktjenester og
rabattordninger. Unios avtale med Storebrand bank
gir deg svært gunstig boliglånsrente.

Forskerforbundet er landets største fag- og interesse
organisasjon for studenter og ansatte i forskning, høyere
utdanning og kunnskapsformidling. Vi har over 20 000
medlemmer.
Forskerforbundet er organisasjonen for deg som
arbeider med forskning, undervisning, formidling og
administrasjon av kunnskap, både i offentlig og privat
sektor.
Følg oss i sosiale medier:
facebook.com/forskerforbundet
twitter.com/forsker
instagram.com/forskerforbund

• Du får fagbladet Forskerforum tilsendt gratis 10
ganger per år.
Organiser deg i dag!
Send SMS «FORSKERFORBUNDET» til 2474

Forskerforbundet
Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon 21 02 34 00

Medlemskapet koster:
kr. 462 (2019) / 479 (2020) /498 (2021) per måned
for ordinært medlemskap. Se forskerforbundet.no/
kontingent for alle kontingentsatser.

post@forskerforbundet.no
forskerforbundet.no

BEDRE VILKÅR FOR FORSKNING – BEDRE VILKÅR FOR DEG
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kunnskap gir vekst

Fagorganisasjonen
for tekniskadministrativt
ansatte

Kunnskap gir vekst
– organisering gir styrke

Forskerforbundets arbeid for
teknisk-administrativt ansatte

Forskerforbundets politikk
for teknisk-administrativt
ansatte

Forskerforbundet er landets største fag- og interesse
organisasjon for studenter og ansatte i forskning, høyere
utdanning og kunnskapsformidling. Vi har over 20 000
medlemmer.

Visste du at…

Kunnskapsarbeiderne er den viktigste ressursen i arbeidet
med forskning og høyere utdanning. Det gjelder i alle ledd.

Våre medlemmer er studenter og kunnskapsarbeidere
i forsknings- og kunnskapssektoren, som omfatter
universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene,
sykehusene, offentlig forvaltning, museer, arkiv,
bibliotek og industri.
Forskerforbundets formål er å bedre lønns- og
arbeidsvilkårene innen forskning og høyere utdanning
og å ivareta medlemmenes økonomiske og yrkesmessige
interesser.
• Vi organiserer studenter og ansatte i vitenskapelig,
teknisk-administrativ eller annen faglig stilling som
normalt krever høyere utdanning.

• Hele 25% – en av fire – av Forskerforbundets
medlemmer er ansatt i teknisk-administrativ stilling
eller lederstilling.
• I våre lokallag vil du finne et fellesskap for både faglig
og teknisk-administrativt personale.
• Forskerforbundet arbeider for at lønns- og
arbeidsvilkårene skal være så attraktive at
virksomhetene kan rekruttere, utvikle og beholde de
best kvalifiserte og motiverte kunnskapsarbeiderne.
• Forskerforbundet arbeider for at rettighetene til
teknisk-administrativt ansatte, inkludert ledere, blir
ivaretatt ved reformer og omstillingsprosesser.
• Forskerforbundet arbeider aktivt for at alle ansatte
skal sikres gode muligheter for kompetanseutvikling.

• Vi organiserer kunnskapsarbeidere innen alle fag
områder og ved alle typer virksomheter i forskningsog kunnskapssektoren.
• Våre lokallag ivaretar dine rettigheter på arbeids
plassen. Vi har lokallag på alle arbeidsplasser der vi
har tre eller flere medlemmer – til sammen rundt 300
lokallag.

Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt
personale – FFTA er et nettverk for alle medlemmer som
har en teknisk-administrativ og/eller lederstilling.
Se forskerforbundet.no/ffta for mer informasjon.

Alle kunnskapsarbeidere – enten de arbeider i vitenskapelige, tekniske eller administrative stillinger – skal ha
jobbtrygghet og karriereutviklingsmuligheter.
For at virksomhetene skal kunne tiltrekke seg gode og
motiverte medarbeidere, må de være konkurransedyktige
arbeidsplasser med gode lønnsvilkår også for det tekniskadministrative personalet.

Forskerforbundet vil:
• at medlemmene skal ha best mulig lønnsmessig uttelling
for den kompetansen de har, den kompetansen de
utvikler og den innsatsen de gjør.
• at virksomhetene etablerer karriereutviklingsplaner
for teknisk-administrativt ansatte, med forutsigbare
og kjente kriterier for opprykk, både for de som søker
karriere mot ledelse og for de som ønsker spesialisering
i sitt fagområde.
• arbeide for å synliggjøre de teknisk-administrative
kunnskapsarbeiderne og betydningen av deres
kompetanse, både sentralt og lokalt i organisasjonen.

