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Argumenter til TR | Offentlig  
Sådan rekrutterer du nye medlemmer 
 

Dette papir er målrettet Kost & Ernæringsforbundets tillidsrepræsentanter.  

 
Papiret er en hjælp til dig, når du skal rekruttere nye medlemmer. 

Vi har opstillet en række argumenter, der fremhæver fordelene ved at være medlem af 
Kost & Ernæringsforbundet. Vi håber selvfølgelig, at det støtter dig i dit 
rekrutteringsarbejde. 

Med hensyn til argumenter omkring de overenskomst- og aftalemæssige forhold, har vi 
stillet en række spørgsmål, som du kunne få af et ikke-medlem – samt svar på 
spørgsmålene. 

 

DINE ARGUMENTER OVERFOR POTENTIELLE MEDLEMMER  

Hjælp, råd & støtte 

Du får ordentlige løn- og arbejdsvilkår 
Kost & Ernæringsforbundet er en forhandlingsberettiget organisation for medlemmer i 
hele den offentlige sektor, der sidder i kostfaglige stillinger, der er omfattet af de 
overenskomster forbundet har indgået. Dvs. at det er os, der forhandler overenskomster 
på plads med arbejdsgiverne, uanset hvilket job du har. Kost & Ernæringsforbundet har 
desuden indgået en række overenskomster for medlemmer på det private 
arbejdsmarked. 

Du får en god start 
Når du får et nyt job, hjælper vi dig med at forhandle din løn og dine arbejdsvilkår. På 
den måde får du en god start, hvor du kender til alle dine rettigheder og får den rigtige 
løn. Husk at kontakte os, inden du underskriver din ansættelseskontrakt. Dette gælder, 
uanset om du har fået tilbudt ansættelse på det offentlige eller det private 
arbejdsmarked. 

Du får hjælp og rådgivning 
Der kan ske mange ting i et arbejdsliv - både planlagt og uplanlagt. Jobskifte, barsel og 
opsigelse er bare noget af det, du kan komme ud for. Her kan du få brug for vores hjælp 
og støtte.  

Vi er eksperter i dit arbejdsområde. Uanset om du er lønmodtager, leder, elev eller 
studerende, har vi dygtige rådgivere, der har specialiseret sig i lige netop din type 
ansættelse, dit arbejdsmarked og dit fag. Vi har skræddersyet vores hjælp, så du altid 
kan få rådgivning, der passer til din situation. 
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Du får personlig støtte og professionel rådgivning i svære sager efter tre 
måneders medlemskab 

Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, kan vores 
regionsformænd støtte og vejlede dig personligt. Fx som bisiddere til svære samtaler 
med ledelsen om sygdom, en advarsel eller en afskedigelse. Du kan også altid kontakte 
sekretariatet i København, her vil fx en evt. afskedigelse kunne vurderes juridisk. 

Du får blandt andet råd og hjælp til at: 

• Gennemgå ansættelseskontrakt og lønindplacering, 
• Få mest muligt ud af forhandlinger med din arbejdsgiver, 
• Sikre dine rettigheder på jobbet, 
• Forsvare dine rettigheder, hvis du bliver afskediget  
• Forsvare dine interesser i forbindelse med omstruktureringer og  

udliciteringer, 
• Få vurderet om, der har fundet overtrædelse af forskelsbehandlingsloven sted på 

din arbejdsplads, 
• Få rådgivning, hvis der er problemer med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. 

 

Faglig udvikling og gode råd 

Du får ny viden og udvikling 
Kost & Ernæringsforbundet er din kilde til viden, som du kan bruge under din 
uddannelse, i dit arbejde og i din hverdag.  

Hver måned får du Danmarks bedste fagblad for dig, der arbejder med kost, ernæring 
og sundhed. Vi holder dig up-to-date med den faglige og politiske udvikling via vores 
jævnlige og målrettede nyhedsbreve. 

Du får udvidet dit netværk 
Du kan også møde os på kost.dk, facebook og twitter. Her får du dagsaktuelle nyheder 
og viden. I vores tre facebook-netværk kan du møde andre med samme baggrund som 
dig - du kan diskutere faglige spørgsmål og udveksle viden og erfaringer. 

Vi arrangerer konferencer, temadage og foredrag, hvor du kan blive klogere og  
udveksle erfaring med andre fra professionen. Du kan også deltage i traineeforløb, 
mentorordninger eller netværk. 

Du får faglig sparring 
Savner du inspiration og viden, kan du altid kontakte os og få faglig sparring på alt fra 
uddannelser til arbejdsmarked. Vi kender udfordringerne og det politiske landskab.  

Uanset om du er elev, studerende, ledig, i offentlig eller privat virksomhed, leder eller 
noget helt andet - er der altid hjælp og sparring at hente hos os.  

Du får karriererådgivning 
Overvejer du at videre- eller efteruddanne dig? Tænker du på at skifte job? Savner du 
udfordringer og ved ikke helt, hvordan du kommer videre? Vores karrierevejleder kan 
hjælpe dig med at se de mange muligheder og træffe de rigtige valg. 
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Du har en skarp profil  
Medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet har masser af kompetencer. Vi har sat ord 
på, hvad det er, vi kan i 11 faglige profiler. Brug dem som inspiration, fx når du søger 
job, eller når du skal argumentere for dit og dine kollegers værd. Se dem på 
www.kost.dk/profiler 

 

Kontante fordele 

Du kan få billigere forsikringer 
Som medlem af Kost & Ernæringsforbundet kan du blive godt forsikret til billige priser 
hos Bauta Forsikring. Du kan blandt andet tegne forsikringer på indbo, ulykke, rejse og 
meget andet. Elever og studerende kan få helt op til 50 % rabat. Læs mere på 
www.kost.dk/forsikringer 

Du kan få en sundhedsforsikring 
Som medlem af Kost & Ernæringsforbundet kan vi tilbyde dig en sundhedsforsikring til 
en pris, der er billigere, end hvis du selv skulle tegne en tilsvarende privat forsikring. 
Alle medlemmer under 70 år kan melde sig til, og du skal ikke afgive nogen former for 
helbredsoplysninger. Læs mere på www.kost.dk/sundhedsforsikring. 

Du kan få Danmarks bedste forbrugsforening 
Du kan blive medlem af Forbrugsforeningen, når du er medlem af Kost & 
Ernæringsforbundet. Som medlem af Forbrugsforeningen optjener du bonus og sparer 
penge hver dag i mange butikker landet over. Et betalingskort fra Forbrugsforeningen 
giver dig adgang til flere end 4.600 forskellige indkøbssteder i hele Danmark. Læs mere 
på www.kost.dk/forbrugsforeningen 

Du kan få styrket dine IT-kompetencer i vores onlineskole 
De fleste kender følelsen, når it-færdighederne ikke rækker lige så langt som 
ambitionerne. Som medlem af Kost & Ernæringsforbundet får du gratis adgang til FTF’s 
onlineskole. Her kan du vælge imellem en lang række kurser inden for Microsoft Office-
pakkerne, Windows samt Google Docs. Læs mere på www.kost.dk/it-onlineskole 

Du kan få rabat på bøger og rejser 
Du får op til 30% rabat på bøger fra Forlaget Munksgaard, Muusman Forlag og 
Erhvervsskolernes Forlag. Derudover får du mellem 10-20% rabat på udvalgte rejser 
hos DTF Travel. Læs mere på www.kost.dk/medlemsrabat 

Du kan søge penge til udvikling 
Som medlem kan du søge penge i forbundets Udviklingspulje, Jubilæumsfonden eller 
gennem de 6 fagråd til personlig eller faglig udvikling. Læs mere på 
www.kost.dk/udvikling 
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RÅD TIL REKRUTTERING 

 

Den erfarne kollega (har været mange år på arbejdspladsen og måske været medlem 
før) 

• Find ud af, om kollegaen har nogle behov, som et medlemskab af forbundet kunne 
hjælpe med at dække. 

• Kontakt vedkommende og fortæl, at han/hun kan få hjælp til sit problem hos forbundet, 
hvis der tegnes et medlemskab. 

• Tilbyd at melde vedkommende ind eller udlever indmeldelsesmateriale. 
• Kontakt kollegaen igen, hvis du efter en uge eller to ikke kan se vedkommende på 

medlemslisten fra forbundet. 
 

Det nye, kommende medlem (en kollega, der ikke har været medlem tidligere) 

• Kontakt din kollega og få en snak om, hvad han/hun har brug for fra forbundet? 
• Kontakt kollegaen igen efter et par dage og hør, om han/hun har fået den hjælp, der er 

brug for. Sig, at du kan tilbyde rådgivning, hvis kollegaen melder sig ind i forbundet. Giv 
indmeldelsesmateriale eller tilbyd at stå for indmeldelsen. 

• Har kollegaen ikke brug for hjælp, så fortæl om fordelene ved at være medlem af 
forbundet. 

• Følg op efter et par dage og hør, om kollegaen har brug for hjælp med indmeldelsen. 

 

Den nyansatte 

• Kontakt den nyansatte hurtigst muligt – gerne på den første arbejdsdag. Fortæl om 
fordelene  ved medlemskab.  

• Tilbyd at melde vedkommende ind i forbundet og udlever indmeldelsesmateriale. 
• Kontakt kollegaen efter en uges tid og hør, om han/hun har brug for hjælp til 

indmeldelsen. Hvis kollegaen ikke har meldt sig ind, skal du tilbyde at hjælpe med det. 
• Tag jævnlig kontakt til kollegaen og tilbyd medlemskab, hvis du kan se ud af dine 

medlemslister, at kollegaen ikke er blevet medlem. Du kan altid spørge, om der er 
noget, vedkommende har brug for at vide. Hvis der er brug for noget 
fagforeningsmæssigt, kan du tilbyde hjælp, hvis vedkommende melder sig ind. 

 

Dig selv/tillidsrepræsentanten 

• Fortæl dine kollegaer om dig selv som tillidsrepræsentant og fremhæv, hvad du kan 
gøre for dine kolleger. Vi har lavet to pjecer, der fortæller mere om valg af TR og 
hvad medlemmerne kan brug dig som TR til. 

• Dine kolleger skal vide, hvad du kan hjælpe dem med.  
• Det skal være soleklart for dine kolleger, at det kræver et medlemskab af forbundet 

at få hjælp af dig. 
•  
”De (gule foreninger, red) lokker folk ind med en falsk varebetegnelse om, at de er 
en fagforening, men det er de reelt ikke, og det er kun minimal juridisk bistand 
medlemmer kan få, hvis de kommer i klemme”, siger arbejdsmarkedsforsker 
Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet til Ekstra Bladet. 
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SPØRGSMÅL OG ARGUMENTER DU KAN BRUGE OVER FOR 
KOMMENDE MEDLEMMER 

 

Barsel 

Spørgsmål: Reglerne om barsel er vel de samme lige meget, hvor jeg er medlem?  

Svar: Nej, det er de ikke. Kost & Ernæringsforbundet har forhandlet rettigheder hjem 
med en række fordele, der strækker sig ud over de forhold, som lovgivningen om barsel 
giver dig i dag. For eksempel løn under barsel, og hvornår du kan gå fra før fødslen.  

Reglerne afhænger af den overenskomst eller private aftale, som gælder for din 
ansættelse. Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, er det lovgivningen om barsel, 
der gælder for dig. Og den giver dig færre fordele i forhold til Kost & 
Ernæringsforbundets overenskomst. 

Løn 

Spørgsmål: Hvorfor skal jeg være medlem, når jeg får det samme i løn alligevel, selvom 
jeg ikke er medlem? 

Svar: Kost & Ernæringsforbundet forhandler attraktive løn- og fratrædelsesaftaler hjem 
for sine medlemmer. De aftaler kan være mange penge værd for dig. Den service ydes 
ikke til ansatte uden medlemskab af forbundet. 

Når du er ansat på en arbejdsplads, der har indgået overenskomst med Kost & 
Ernæringsforbundet, er det kun Kost & Ernæringsforbundet, der kan forhandle din løn 
og arbejdsvilkår på plads. 

Forbundet oplever ofte, at medlemmer tilbydes en for lav løn ved ansættelsen, eller at 
reglerne for opsigelse ikke stemmer overens med funktionærlovens bestemmelser. Det 
får vi rettet op på. 
 

Arbejdstid 

Spørgsmål: Hvad skal jeg være medlem for, det er jo regeringen, der bestemmer min 
arbejdstid? 

Svar: Nej, det aftaler Kost & Ernæringsforbundet med arbejdsgiveren. Forbundet har 
sikret, at du får ekstra betaling for overarbejde, og at din arbejdsgiver skal lave en 
mødeplan, der fortæller, hvornår du skal arbejde. Al dette er reguleret af den 
arbejdstidsaftale, som Kost & Ernæringsforbundet har indgået med din arbejdsgiver. Vi 
har forhandlet din arbejdstid på plads under overenskomstforhandlingerne med 
arbejdsgiverne. Nogle arbejdsgivere vil gerne have, at du arbejder mere end 37 timer 
om ugen. For eksempel 45 timer om ugen uden lønkompensation. Det har vi forhindret. 
 



 
 

6 
 

Rådgivning 

Spørgsmål: I en anden fagforening kan jeg også få rådgivning om mine forhold på 
jobbet, hvad skal jeg så med Kost & Ernæringsforbundet?  

Svar: Ja, men det er en anden rådgivning.  

Det er Kost & Ernæringsforbundet, der laver aftaler med arbejdsgiverne. Kost & 
Ernæringsforbundet kender indholdet i aftalerne, det gør andre faglige foreninger ikke. 
Derfor kan de ikke hjælpe dig på samme måde som Kost & Ernæringsforbundet. 

Derudover kan forbundet tilbyde en fordelagtig, solidarisk pensionsordning hos PKA-
Pension, der er med til at sikre dig tryghed, når du trækker dig tilbage fra 
arbejdsmarkedet. 

Tillidsrepræsentantens rolle 

Spørgsmål: Hvorfor skulle jeg være medlem, når du er tillidsrepræsentant for alle kost, 
ernærings- og sundhedsfaglige på arbejdspladsen? 

Svar: Jeg er forbundets repræsentant for alle, der er omfattet af overenskomsten og 
tillidsrepræsentant for de kolleger, der er medlem af forbundet. Jeg forhandler løn for 
alle, der er omfattet af overenskomsten.  

Spørgsmål: Er du bisidder ved en tjenstlig samtale?  

Svar: Nej, jeg skal kun være bisidder for medlemmer. Tillidsrepræsentanten er til for 
medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet. Det betyder blandt andet, at du selv skal 
forhandle en fratrædelsesaftale på plads, hvis du bliver opsagt. På den måde kan du gå 
glip af løn i opsigelsesperioden, fritstilling og andre fordele. Og det kan koste mange 
penge, hvis du selv skal hyre en advokat. 

Skal du have en sag for Arbejdsretten, er det kun Kost & Ernæringsforbundet, der kan 
hjælpe dig. Andre fagforeninger kan ikke føre din sag, når du er ansat på en 
overenskomst med Kost & Ernæringsforbundet. Ellers skal du hyre en privat advokat til 
at føre sagen for dig. 

Når en kollega skifter til en privat virksomhed 

Spørgsmål: Hvad skal jeg bruge Kost & Ernæringsforbundet til, når jeg bliver 
privatansat? 

Svar: Kost & Ernæringsforbundet er eksperter på det kost, ernærings- og 
sundhedsfaglige arbejdsmarked og på forholdene for kost- og ernæringsfaglige 
medarbejdere. Derfor vil vi også kunne hjælpe dig, hvis du ansættes hos en privat 
arbejdsgiver. Det kan være en stor fordel for dig, fordi Kost & Ernæringsforbundet ved, 
hvad der gælder for dig omkring løn og ansættelsesforhold på det private 
arbejdsmarked. Et medlemskab af forbundet vil være til din fordel. Vi anbefaler vores 
medlemmer at søge råd og vejledning hos os, før der skrives under på en 
ansættelseskontrakt hos en privat arbejdsgiver. Dernæst har forbundet også en række 
overenskomster på det private arbejdsmarked. 

April 2016 
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