Unio i NAV:
– Velkommen til faglig fellesskap i Unio!

Unio er en aktiv aktør i NAV
•
•
•
•
•
•

Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og
høyskoleutdannede. 368 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.
Unio er partipolitisk uavhengig.
Unio er med på å forme velferdssamfunnet vårt.
Som Unio-medlem i NAV blir dine interesser ivaretatt av en
hovedorganisasjon som blir lyttet til og tatt på alvor i viktige saker
som har betydning for din arbeidshverdag.
Unio har tillitsvalgte på alle nivåer i Arbeids- og velferdsetaten
– som jobber kontinuerlig for at du som medlem skal bli hørt og
ivaretatt på en god måte.
Unio i NAV arrangerer årlige tillitsvalgtkurs, hvor vi har fokus
på tillitsvalgtes rolle, ansvar og handlingsrom i etaten, i ulike
omstillings- og endringsløp osv.

Unios arbeidspolitikk i NAV
•
•
•
•
•
•

Unio jobber for at høyere utdanning og faglig kompetanse skal
verdsettes.
Unio er opptatt av samarbeid og dialog for å oppnå best mulige
resultater for våre medlemmer. Vi jobber for gode løsninger til
beste for brukerne, etaten og for de ansatte.
Unio er en pådriver for et helsefremmende og inkluderende
arbeidsmiljø.
Unio står for åpenhet og likeverd.
Unio jobber for at NAV skal nå sine mål som samfunnsaktør og
leverandør av kvalitativt gode tjenester til landets innbyggere.
Unio jobber kontinuerlig for kompetansebygging og rettferdige
vilkår for ansatte som tar nødvendig etter- og videreutdanning.

Unio er pådriver, påpasser og partner!

Du kan bli en del av Unio-fellesskapet ved å melde deg inn i et Unioforbund.
Unios forbund tilbyr blant annet:
• bistand ved omstilling, omorganisering og konflikt
• forhandlingsbistand
• kurs og kompetansehevende tiltak
• gode forsikringsavtaler og andre medlemsfordeler
Du finner mer utfyllende informasjon på forbundenes hjemmesider og
unio.no/forbund.
Akademikerforbundet: akademikerforbundet.no
Bibliotekarforbundet: bibforb.no
Det Norske Diakonforbund: diakonforbundet.no
Det norske maskinistforbund: dnmf.no
Forskerforbundet: forskerforbundet.no
Norsk Ergoterapeutforbund: ergoterapeutene.org
Norsk Fysioterapeutforbund: fysio.no
Norsk Radiografforbund: radiograf.no
Norsk Sykepleierforbund: nsf.no
Politiets Fellesforbund: pf.no
Presteforeningen: prest.no
Skatterevisorens Forening: skatterevisor.no
Utdanningsforbundet: utdanningsforbundet.no

Unio 2019

Vær fagorganisert – velkommen som
medlem i et Unio-forbund!
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