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Gode grunner til å bli medlem i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes 
Forening 
 

• BSF har over 30 tillitsvalgte og verneombud som jobber for deg lokalt og 
sentralt. Våre tillitsvalgte er godt skolert, og noen har spesialkompetanse på 
HMS, arbeidsmiljø, pensjon, turnuser, arbeidsrett, BBA og andre områder. 

 

• Fagforbundet har egne jurister og erfarne rådgivere som hjelper oss med 
alle problemer som kan oppstå i arbeidsforholdet.  

 

• BSF har eget medlemsblad, som sørger for at du er godt informert om det 
som skjer på jobben. I tillegg har vi egen Facebook side, Facebook gruppe for 
medlemmer og egen hjemmeside. www.fagforening.no    
 

• Fagforbundet har en unik stipendordning, der du kan få inntil 15 000 kr i 
støtte pr år, til videreutdanning, fagutdanning og små og store kurs. Vi dekker 
inntil 50% av kostnadene.  

 

• Fagforbundet dekker 70% av lønnstapet du har dersom det blir streik i 
tariffoppgjøret. Skattefritt. 

 

• Fagforbundet har Norges mest omfattende innboforsikring. Den dekker 
omtrent alt ditt innbo. Kun 2000 kr i egenandel. Ingen egenandel om dere er to 
i husstanden som er LO medlemmer. 

 

• Fagforbundet har en av de beste og billigste gruppelivsforsikringene. En 
kombinert livs- ulykke- og uføreforsikringen. Hele familien er ulykkesforsikret, 
og du er forsikret både for uførhet og død. Og du trenger ingen medisinsk 
egenerklæring, hvis du tar denne når du melder deg inn 

 

• Fagforbundet har en meget god reiseforsikring som dekker hele familien 
hele året, fra du går ut døra til du kommer inn igjen.  Inntil 70 dager. 
Avbestillingsforsikring inkludert og ingen egenandel 

 

• Fagforbundet har kun 1,20 % i kontingent av brutto lønn.  
 

• Fagforbundet har egen stønadskasse som hjelper familien din om du dør. 
Utbetaling på 1/5 av Grunnbeløpet i folketrygden. (ca. kr. 20.000) 
 

• Fagforbundet har en egen advokatforsikring som kan hjelpe deg i private 
saker 
 

• BSF er den største fagforeninga i bussbransjen i Trondheim, og vi fikk 
Trondheim kommunes mangfoldspris i 2017 for vårt arbeid med inkludering. 
 

• BSF er en demokratisk fagforening, med lokale klubber og regelmessige 
medlemsmøter og kurstilbud til alle medlemmer  
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• BSF medlemmer har tilgang til noen av de beste bank- og 
forsikringsselskapene gjennom LO-favør, Sparebank 1 Midt-Norge, 
Personellservice Trøndelag, IF og Jernbanepersonalets bank og forsikring 
(gjelder Vy Buss). 

 

                       

Vi er fagforening for deg som vil noe! 

 

mailto:bsf@fagforening.no
http://www.fagforening.no/

