
Bli medlem i dag på www.lederne.no

Postboks 2523 Solli
0202 Oslo

Tlf.: 22 54 51 50
Faks: 22 55 65 48

Epost: lederne@lederne.no

Stor nok til reell innflytelse — Liten nok til personlig service
En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar

Ledere i offentlig sektor melder seg inn i Lederne 
Her får du vite hvorfor...

Kontakt oss i bransjeutvalget

Marit Garmannslund Nortun (Primæransvarlig) 
marit@lederne.no | Tlf. 982 88 864

Christen Wallekjær Olsen(Sekundæransvarlig ) 
christen@lederne.no | Tlf. 982 88 62

Nick Williams (Kommunal sektor)
vadsonick@gmail.com | Tlf. 478 19 294

Jan Christian Nordhus (Posten Norge)
jan.nordhus@posten.no | Tlf. 917 99 649

Tova Kjæmpenes (Helseforetak)
tova.kjaempenes@helse-forde.no 
Tlf. 415 30 570

Emil Hansen (Helseforetak)
emil@kvalitetsservice.no | Tlf. 928 15 677

Lederne er Norges ledelsesorganisasjon. Nær 
16.000 ledende, tekniske og merkantile ansatte 
har valgt Lederne som sin partner for individuell 
service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice 
og juridisk støtte. 

Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk 
uavhengig organisasjon. Lederne har tariffavtaler 
med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og 
tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs 
og etterutdanning, attraktive forsikringer for 
medlemmet og familien og økonomisk støtte ved 
arbeidsledighet, for å nevne noen av de mange 
fordelene Ledernes medlemmer har.



Lederne har:
Hovedavtale og Hovedtariffavtale med Kommunesekto-
rens Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon/KS

 
 

Lederne tilbyr: 
•	 Områdeleder i alle regioner

•	 Trygghet og hjelp til ordnede avtale- og arbeidsvilkår

•	 Bistand ved lokale lønnsforhandlinger

•	 Konkurransedyktige forsikringsordninger

•	 Attraktiv støtte til Etter- og videreutdanning

Forsikringer inkl. i kontingenten
Familieulykkesforsikring på inntil kr. 500.000,- for hele  
familien. (Barn t.o.m. 20 år) Gjelder både på fritid og  i 
arbeid, med dekning ned til 1 % medisinsk invaliditet.

Gruppelivsforsikring for medlem, ektefelle/samboer 
Kr. 20.000,-

Frivillige forsikringer
Innbo Super – dekker innbo og løsøre inntil kr. 1,5 mill. 
Egenandel ved skade kr. 2.500,-.

Reiseforsikring – helårs reiseforsikring  for hele familien 
over hele verden til rimelig pris. Gjelder for reiser med 
inntil 2 mnd. varighet. – Ingen egenandel 

Barneforsikring – En av de beste barneforsikringene til 
rimelig medlemspris. Kan også  kjøpes  av besteforeldre.

Private skadeforsikringer – Ledernes prisgaranti

Medlemsfordeler
Kurs- og kompetansetilbudet i Lederne er gratis for alle 
medlemmer. Vi dekker reiseutgifter i tillegg. 
Ingen bindingstid.

Se nettsidene for sentrale og lokale kurstilbud!

Stønad til Etter- og videreutdanning – støtte til 
heltidsutdanning – deltidsutdanning – kortere kurs

Inntil kr. 60.000,- for heltidsutdanning
Forutsetter 1 års fulltbetalende medlemskap i forkant.

Juridisk bistand – ved forhold knyttet til lønns- og arbeids-
vilkår – ved forhold knyttet til forsikringer og yrkesskade/
yrkessykdom etc. 

Juridisk oppslagsverk – tilbud til alle medlemmer – på 
din egen nettside – tilgang til alle  lover, forskrifter og 
oppslagsverk. Trenger du juridisk rådgivning – send mail til 
advokatene våre og få svar – 1 gratis time for alle medlem-
mer.

Stønader - ved blant annet arbeidsledighet/permittering

Julebidrag til langtidssykemeldte og arbeidsledige

Bransjeutvalget
er bransjens eget arbeidsutvalg, og er:

•	 et arbeidsutvalg for medlemmene innen offentlig 
sektor

•	 høringsinstans for høringer relatert til bransjen

•	 Koordinerer aktiviteter og behandler saker som er 
relatert til bransjen

•	 Avholder bransjerelaterte konferanser 

Se bransjens egne nettsider! 
www.lederne.no – Bransjer – Offentlig sektor

Enkeltmedlemmets individuelle 
behov i sentrum!

Se nettsidene for tilbud og pris!


