
Medlemsfordelen  
Min Advokat
Min Advokat er en av våre medlemsfordeler. Det gir 
deg privatrettslig juridisk bistand. Ingen timepris eller 
egenandel. Du får 20 timer rådgivning fra advokat i året, 
dekning av saksomkostninger på inntil 3 millioner og 
det gjelder hele familien (deg, samboer/ektefeller og 
barn under 20 som bor hjemme). Dekker f.eks. arv, kjøp 
av varer/tjenester, familierett, barnelovssaker og fast 
eiendom. 

Erfaring fra et av våre medlemmer: 

”Jeg hadde hyret en velrenommert lokal advokat i  
forbindelse med skilsmisse. Etter lite/ingen framdrift  
tok jeg kontakt med Min Advokat. Saken ble umiddelbart 
tatt tak i. Min advokat fikk delegert fullmakt til å  
sluttforhandle endelig oppgjør og samme dag var  
avtalen på plass godt innenfor økonomisk ramme.”

”Som en konklusjon vil jeg gi min beste anbefaling til 
Industri Energi mht. advokathjelp”.

”Opprinnelig advokat var «waste of good money», og 
som beløp seg til ca kr 120.000,-”.

Hjelpen medlemmet fikk fra Min Advokat ville hatt en 
verdi på kr 73 000,-. Han fikk det uten ekstra kostnad som 
medlem av Industri Energi. 

Se www.minadvokat.no for mer informasjon

Hva er medlemskapet 
verdt?
Vi vet hva medlemskapet koster, eller ikke koster.  
Men hva er det verdt? 

Fagbevegelsen har i over hundre år vært forkjempere for 
bedre betingelser og lønnsnivå. Det er fagbevegelsen 
som har fått gjennomslag for saker som lønnet ferie/
permisjon, kortere arbeidsdag og uke, overtids-betaling, 
helse, miljø og sikkerhet samt arbeidsmiljøloven. Ved å 
forhandle høyere lønn for våre medlemmer har fagbeve-
gelsen hevet lønnen for alle i landet. Noe som har gjort 
at vi har hatt en lav grad av økonomisk ulikhet i landet 
som skaper et mer tillitsfullt samfunn. 

I tillegg har vi og LO vært pådriver for saker som offentlig 
skole, opprettelsen av Lånekassen og utbyggingen av 
velferdssamfunnet. Vårt samarbeid med bedriftene 
har gjort oss til noen av de mest produktive arbeidere i 
verden med en høy evne til å omstille oss. Sammen med 
frontfagsmodellen har dette gjort oss konkurransedyktig 
på det internasjonale markedet. 

Mange tiår med organisering og kamper har gitt oss et 
samfunn med et høyt nivå av velstand. Dette er noe 
vi alle drar nytte av hver dag men som det er umulig å 
sette en pris på i kroner og ører. Det er blitt til gjennom 
solidaritet. 

Vi er sterkere sammen.

HVA KOSTER 
MEDLEMSKAPET?



Hvordan tjene på 
medlemskapet

ÅRLIG PER MND

Brutto kontingent inkl. forsikringer 7 368,- 614,-

÷ Skattefradrag på selvangivelsen 1 009,-

÷ Verdi Innboforsikring  
     (LOfavør innboforsikring)

2 000,-

÷ Verdi Fritidsulykkesforsikring 160,-

÷ Verdi Min Advokat 4 200,-

Netto kontingent ÷1,- ÷0,08

Vi har laget et regnestykke som skal vise hva det  
egentlig koster å være medlem i Industri Energi.  
Hvis du benytter deg av dine medlemsfordeler kan  
du faktisk gå i pluss. 

Som medlem i Industri Energi får du juridisk hjelp på 
arbeidsplassen hvis du trenger det. Men vi har også  
våre egne advokater, Min Advokat, som gir deg juridisk 
hjelp i privatlivet. 

Vi har andre fordeler som leiligheter i Spania, pensjonsråd-
givning, utdanningsstipend (inntil kr 13 500,-),  
25 % refusjon på utdanning på BI, gratis kurs og  
konferanse (reise/opphold dekket), strømavtale fra 
Fjordkraft og rabatt hos Hertz bilutleie. 

Som medlem hos oss har du også tilgang til  
fordelsprogrammet LOfavør. Her har du fordeler som 
forsikringer, lån, rabatter hos Ving, Hurtigruten, Tusenfryd 
og mye mer. 

Vi er sterkere sammen. Enten det gjelder å skape 
trygghet på jobb eller i privatlivet. 

Hvis vi tar utgangspunkt i maks kontingent for ett  
år og trekker fra skattefradraget og verdiene på noen  
av fordelene som inngår i medlemskapet, så viser 
regnestykket nedenfor at man faktisk går i null med 
medlemskapet. 

Netto kontingent ÷1,-

÷ Rabatt hos Ving Reiser 500,-

÷ 20 % rabatt på Choice Hotel  
     (brukt eks. 2000,- på hotellovernatting)

400,-

Netto kontingent etter ferie og hotell ÷901,-

Hvis kontigent blir trukket fra lønnen er det 1,47 %  
av brutto lønn med maksbeløp kr 614,- i måneden  
(Min Advokat inkludert). I tillegg kan det forekomme  
0,25 % kontingent til lokal forening. 

Forsikring er komplisert. I regnestykket over er det tatt 
utgangspunkt i en gift mann, 40 år, boende i Stavanger 
med 2 barn. 

En tilsvarende innboforsikring ville kostet kr 2 000,-.  
Men LOfavør Innboforsikring er Norges beste  
innboforsikring og den får du uansett hvilket utgangs-
punkt du har. Dette gjelder om du er en student med 
hybel i Kristiansand eller storfamilie i Finnmark. 
Sammenlignende pris kan variere ut ifra utgangspunkt 
men du får ikke bedre vilkår andre steder. Dette er 
styrken ved å stå sammen og handle kollektivt. I tillegg 
er det ingen egenandel hvis det er to LO-medlemmer i 
samme husstand. 

Jo flere fordeler du bruker jo mer tjener du:

Du kan endre charterreisen din én gang uten ekstra kostnad 
etter bestilling. Fordelen gjelder fra den dagen du bestiller og 
inntil 42 dager før avreise, og har en verdi på kr. 1000,- per 
person for reiser bestilt fra og med 1. juli 2018.

Med ferierabatt hos Ving fra LOfavør og kr 400,-  
spart på hotell så har du plutselig tjent kr 901,-  
på medlemskapet i løpet av et år. 

I tillegg kommer Grunnforsikringen som det ikke kan 
tallfestes fordi det ikke finnes lignende forsikring 
tilgjengelig. 

For full oversikt over kontingent, medlemsfordeler og 
måter å tjene på medlemsskapet, sjekk våre nettsider 
www.industrienergi.no

For LOfavør fordelene se www.lofavor.no

Medlemskapet er ikke noe som koster, det er noe  
man tjener på. 

*

*
*

* 26,2 % av kr 3850,- (sats gjennomsnittlig 
industriarbeiderlønn)


