
Hvor kan jeg få hjelp hvis jeg trenger det?
Som tillitsvalgt er du en del av forbundets bistandsstige. Du har rett til å bistå medlemmer 
i klagemål mot bedriften, eller i saker som bedriften har overfor det enkelte medlem. 
Dette innebærer blant annet å bistå medlemmer I møter med arbeidsgiver eller forhandle 
på vegne av medlemmene.

1. Første trinn i stigen er bistand fra deg som lokal tillitsvalgte i bedriften. Du kan ta saken
videre til arbeidsgiver i et eget møte. Her bruker du lov- og avtaleverket og din
kjennskap til bedriften for å forsøke å rydde opp eller for å realisere det medlemmet
ønsker.

2. Andre trinn i stigen er bistand fra våre avdelingstillitsvalgte. Dersom ikke arbeidet de
lokale tillitsvalgte gjør fører fram, kan du som tillitsvalgt kontakte din avdeling for hjelp.
Avdelingen kan også bistå medlemmer som ikke har egne tillitsvalgte på sin
arbeidsplass. Alle medlemmer er automatisk tilknyttet en lokal avdeling i FLT.

3. Tredje trinn i stigen er å kople på forbundets jurister hvis heller ikke arbeidet de
avdelingstillitsvalgte gjør fører fram. Forbundets jurister kan føre saken hele veien frem
til en løsning – enten ved forlik eller rettsak. Forbundet dekker kostnadene ved dette.

Forbundets bistandsstige

Begrensninger

Merk deg at FLT kan ikke engasjere seg i saker som er oppstått før medlemmet ble 
meldt inn. Saken må også gjelde medlemmet som arbeidstaker – som ansatt i en bedrift.

Og så har FLT noen viktige karensregler som du må huske på:

• Forbundet gir ikke juridisk bistand før første måneds kontingent til forbundet er betalt.
• Medlemmet må ha hatt to måneders sammenhengende medlemskap og betalt

kontingent før medlemmet kan få full saksbehandling og eventuelt advokathjelp.
• Forbundet gir ikke juridisk bistand hvis medlemmet skylder kontingent.
• Og hvis vi har påbegynt juridisk bistand og medlemmet ikke betaler kontingent,

avslutter vi bistanden.

Oppsummert

Som bedriftstillitsvalgt er du altså den første medlemmer skal ta kontakt med ved behov. 
Og finnes det ennå ikke lokal tillitsvalgt der medlemmet jobber, kan medlemmet ta 
kontakt med sin avdelingstillitsvalgte. Den avdelingstillitsvalgte er også din støtte som 
bedriftstillitsvalgt. Du finner kontaktinformasjon til din avdelingstillitsvalgt på Min Side på 
flt.no. 


