
Velg en  
engasjert 
fagforening
NTL Ledere



NTL Ledere – en fagforening for deg

Sikkerhet rundt 
lønns- og arbeidsforhold

Som leder er det viktig at du er fagorganisert. Mange ledere 
opplever rollekonflikter mellom lederrollen og medlemskapet 
i en «ordinær» fagforening. Innebærer arbeidsoppgavene 
dine at du som leder har personalansvar og/eller 
forhandlingsansvar, er NTL Ledere fagforeningen for deg. 

NTL Ledere vil
•   Ivareta dine interesser gjennom lønnsforhandlinger, 
  omstillinger og i forbindelse med eventuelle 
  arbeidskonflikter. 

•  Arbeide for at du som leder blir omfattet av planer for   
  lønns- og kompetanseutvikling.

•  Arbeide for at ledere som går over i annen stilling kan   
  beholde lønnsnivået og deretter følge ordinær lønns-
  utvikling for den nye stillingen.

•  Arbeide for at du som leder kan ha et godt samarbeid   
  med ansatte og tillitsvalgte.

NTL Ledere er partipolitisk uavhengig. Vi deltar i den faglig-
politiske debatten på alle områder, men særlig innen 
utvikling og fornyelse av velferdsstaten. 



Vi er her for deg

Vi har i mange år erfart at ledere er i en særlig utsatt 
posisjon ved omstillinger i arbeidslivet. NTL Ledere ønsker 
å bidra til dine behov, interesser og rettigeter ivaretas i slike 
prosesser. Våre tillitsvalgte kan bistå deg hvis det oppstår 
situasjoner på arbeidsplassen som du trenger hjelp til å 
håndtere. Om nødvendig får vi bistand fra NTL sentralt og 
LOs juridiske avdeling. 

Gratis kurs og 
arrangementer 

i regi av NTL og LO

Gratis juridisk bistand  
om du får problemer 

i arbeidsforholdet

Norges beste innboforsikring 
inkludert i kontingenten og tilbud om 

gunstig reiseforsikring

Sikkerhet rundt 
lønns- og arbeidsforhold

Dine fordeler

Tilbud om flere gunstige forsikringer og 
medlemsfordeler gjennom LOfavør, 

fordelsprogramet for LO-medlemmer, 
se lofavor.no



Vi ønsker deg velkommen som medlem av NTL Ledere. Du kan bli 
nærmere kjent med oss ved å følge oss på nett: www.ntl.no/ledere og 
på Facebook: @ntlledere. 

Har du spørsmål til oss? Ta kontakt via vår Facebook- eller hjemme-
side. Du kan også sende oss en e-post: ntlledere@gmail.com.

Det nytter å være organisert, også for deg som leder. Hos oss i NTL 
kan du være med i kampen for et bedre arbeidsliv sammen med over 
53 000 andre engasjerte medlemmer. 

Velkommen!

NTL.NO/INNMELDING

Bli medlem i dag

tusen LO-medlemmer står  
sterkere sammen med deg

970 000
over


