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ORGANISERING 

Norsk Tollerforbund ("NT") er en politisk uavhengig fagforening som organiserer alle 
kategorier ansatte i Tolletaten. Norsk Tollerforbund er videre organisert i 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), i den statlige sektoren - YS-Stat. Ved å bli 
medlem i Norsk Tollerforbund blir man obligatorisk medlem i YS Stat og YS. 

Norsk Tollerforbunds sentralorganisasjon (organisasjonsnummer 974 235 307) har 
hovedkontor i Schweigaardsgate 15a 0032 OSLO – i samme bygg som Tolletaten – du 
finner kontaktinformasjon lenger ned i disse vilkårene. 

Ved innmelding som ordinært medlem blir man samtidig medlem av den lokalforening 
som organiserer i den tollregionen (eller tilsvarende) man er tilsatt. Det er de samme 
medlemsvilkår, personvernerklæring og vedtekter som er gjeldende for 
sentralorganisasjonen som for lokalforeningene. I tillegg har lokalforeningene egne 
vedtekter spesielt for sine medlemmer. 

Du vil kunne lese alle vedtekter, medlemsvilkår og personvernerklæringer på 
www.norsktollerforbund.no/personvern.  

 

MEDLEMSKAPETS GYLDIGHET 

Medlemskapet er gyldig når innmelding er fylt ut, sendt inn og akseptert av NT. 

Medlemskapet løper fortløpende til medlemmet selv melder seg ut eller at vilkårene for 
medlemskap ikke lenger er tilstede jfr. Vedtektene §4-1 og 4-2. 

Medlemskontingent må betales fortløpende. Medlemmer som skylder kontingent for mer 
enn to kvartaler, kan bli strøket. 

Et gyldig medlemskap forutsetter at medlemmet har lest og aksepterer disse 
medlemsvilkår, NTs Personvernklæring og NTs vedtekter. 

 

INNMELDING OG DITT MEDLEMSKAP 

Innmelding foretas gjennom våre nettsider www.norsktollerforbund.no/innmelding hvor 
man benytter eget skjema for innmelding. Medlemmet er ansvarlig for at opplysningene 
som fylles inn er korrekte. 

FIRE TYPER MEDLEMSKAP 

 Ordinært medlemskap 
 Ordinært medlemskap som direktemedlem 
 Pensjonister før 1/1-2016 
 Fordelsmedlemmer 
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Vilkår for betalende medlemmer (samt medlemmer m. rettigheter jf vedtektene § 4-2 (1) 
bokstav a, b og e) er å finne i vedtektene § 2-1 som primært beskriver at NT skal arbeide 
for å fremme medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. 

For de to siste kategoriene (pensjonister før 1/1-2016 og fordelsmedlemmer) er 
rettighetene begrenset til å ha adgang til NTs medlemsfordeler samt tilgang til 
medlemsbladet og annen informasjon fra NT, jfr vedtektene §3-1 (1)-j, §4-2 (1)-d og §4-2 
(2). De øvrige plikter og rettigheter omkring personopplysninger og behandlingen av 
disse er like. 

Dersom man melder overgang til Norsk Tollerforbund fra en fagforening som følger en 
annen hovedtariffavtale enn YS Stat, kan det være en karanteneperiode. 

DINE PERSONOPPLYSNINGER 

Ved innmelding samtykker du i at de opplysningene du gir oss blir lagret i vår 
medlemsdatabase eller hos den samarbeidspartner som NT til enhver tid har 
samarbeidsavtale og databehandleravtale med. 

På "min side" og gjennom appen "GNIST" kan du når som helst se, tilføye og endre de 
opplysningene vi har lagret om deg. Her kan du også enkelte legge til og trekke tilbake 
de samtykker du har gitt. 

Dine opplysninger brukes til å administrere ditt medlemskap og kommunisere med deg 
om ditt medlemskap og dine medlemsfordeler gjennom ulike kanaler, herunder utsending 
av Norsk Tollblad, og kommunikasjon på epost, sms, elektroniske kanaler og via 
brevpost. 

NT har en interesse av å bevare passive personopplysninger i medlemsregisteret også 
etter at medlemmet slutter som medlem i NT. Dette både fordi det har en historisk verdi å 
kunne gå tilbake og se hvem som har vært medlemmer i NT og hvor de har hatt sitt 
virke, om de har vært tillitsvalgte etc. I tillegg har det en stor praktisk verdi da 
medlemmer også melder ut og inn igjen – da vil informasjon som ansenitet etc. forbli 
lagret og gjøre seg gjeldende for vedkommende medlem mtp årstegn og 
aldersutmerkelser etc. NT vil aldri bruke denne informasjonen til å kontakte medlemmet 
eller dele utenfor NT. 

Dersom medlemmet ønsker at personopplysninger om seg selv blir gitt begrenset 
behandling (slette informasjon som ikke må lagres, f.eks kontaktinformasjon og ansattnr) 
eller slettet ved utmelding må det gis melding om dette ved å kontakte 
sentralorganisasjonens forbundskontor. 

Alle andre samtykker inndras når medlemmer slutter, og derfor vil informasjon som deles 
etc bli slettet ved opphør av et medlemskap. (eks. abonnering på nyhetsbrev, liste til våre 
partnere med medlemsfordeler etc). 

For fullstendig informasjon om hvordan NT behandler dine personopplysninger bør du 
lese NTs Personvernerklæring. 
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TILGANG TIL INFORMASJON 

Viktig informasjon om ditt medlemskap sendes deg direkte gjennom "min side" eller i 
appen "GNIST", som direkte epost, sms eller brevpost (herunder Norsk Tollblad). 

Du har også tilgang til mye annen informasjon om NT og NTs aktiviteter som vi anbefaler 
at du holder deg oppdatert på. Bruk og tilgang til disse informasjonskanalene er frivillig: 

Dersom du ønsker å motta vårt Nyhetsbrev må du selv melde deg på NT Nytt – det kan 
du gjøre her. Samtidig må du da lese og godkjenne personvernerklæringen for NT Nytt. 

Du kan også velge å følge oss på Facebook-siden til NT, eller bli medlem av vår interne 
Facebook-gruppe som er laget for å at medlemmene skal kunne diskutere seg i mellom. 
Merk at du da må akseptere Facebooks personvernpolicy – NT har ikke ansvaret for 
hvordan Facebook behandler personopplysninger og hvordan Facebook bruker denne 
informasjonen til å målrette reklame til deg. NT har derimot et redaktøransvar for 
innholdet på Facebooksiden, og gruppen(e). Du kan også velge å bli med i 
lokalforeningenes Facebookgrupper. 

Vi anbefaler også at du benytter deg av vår nettside www.norsktollerforbund.no. Her må 
du også samtykke i NT Netts personvernerklæring når du bruker siden 
(personvernerklæring finnes i bunn på nettsidene, det vil også komme en egen cookie-
advarsel når man åpner nettsiden). 

SÆRSKILT OM PENSJONISTER OG FORDELSMEDLEMSKAP 

For pensjonister som har gått av med pensjon før 1/1-2016 fortsetter medlemskapet i 
Norsk Tollerforbund uavbrutt etter arbeidsforholdets opphør. Man har da gratis 
tilgang til informasjon gjennom Norsk Tollblad og de kanaler man velger å abonnere 
eller følge med på – samt alle medlemsfordeler, men man blir ikke faglig 
representert, man har ikke stemmerett eller mulighet til å være tillitsvalgt i NT eller 
dennes lokalforeninger. Medlemskapet er gyldig frem til medlemmet selv melder seg 
ut. 

Fordelsmedlemskap tilbys de som tidligere har vært ansatt i etaten som nå har 
sluttet, eller som har gått av med pensjon etter 1/1-2016. Dette er samme vilkår som 
for pensjonister fra før 1/1-2016, i den grad at man ikke blir faglig representert, man 
har ikke stemmerett eller mulighet til å være tillitsvalgt i NT eller dennes 
lokalforeninger. Men man har tilgang til Norsk Tollblad og annen informasjon i de 
kanaler man velger å abonnere eller følge med på, samt at man har tilgang til alle 
medlemsfordelene. For å kvalifisere til dette må man aktivt melde seg inn som 
fordelsmedlem og betale den årlige kontingenten fastsatt av landsmøtet. 

Medlemskapet er gyldig så lenge vilkårene for medlemskap er oppfylt og frem til 
medlemmet selv melder seg ut eller ikke betaler sin kontingent. Kontingent for 
fordelsmedlemskap trekkes ikke av lønnen, men faktureres direkte til medlemmet. 
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MEDLEMSBETINGELSER 

Som medlem av Norsk Tollerforbund har du både rettigheter og plikter innenfor rammene 
av forbundets og lokalforeningens vedtekter, disse vilkårene, NTs Personvernerklæring 
og vedtak fattet av forbundets sentralstyre, landsstyre og landsmøte. 

Medlemmet kan ikke uten videre være medlem av en annen fagforening samtidig med 
NT – med unntak av fordelsmedlemskap. Fordelsmedlemmer står fritt til å organisere 
seg hvor de vil. Ordinære medlemmer må kontakte forbundskontoret om de ønsker å 
være medlem av en annen fagforening samtidig, hvorpå sentralstyret i NT fatter et 
vedtak. 

Medlemmet samtykker i at NT forhandler lønns- og arbeidsvilkår med arbeidsgiver, også 
gjennom YS Stat opp imot Kommunal- og Moderniseringsdepartementet/Regjeringen på 
vegne av medlemmet.  

I tråd med forbundets vedtekter plikter du normalt som betalende medlem å la 
kontingenten trekkes av din ordinære lønn i etaten.   

Nødvendige kontaktopplysninger om medlemmet og medlemskapet vil bli delt til 
arbeidsgiver i tråd med gjeldende særavtale mellom hovedsammenslutningene i Staten 
og KMD for trekk av kontingent (-er). Opplysninger om deg, ditt medlemskap og 
saksforhold kan også deles med hovedsammenslutningen YS- Stat, KMD, statens 
lønnsutvalg, vår advokat og andre i forhold som har betydning for å ivareta dine faglige 
rettigheter i en pågående sak eller varsel om arbeidskonflikt jf tjenestetvistloven (streik, 
lock-out). Om du ikke ønsker at vi skal dele slik informasjon oppfyller du ikke 
betingelsene for å blir medlem av NT, da det umuliggjør for NT å kunne ivareta dine 
interesser som medlem hos oss.  

Medlemmet samtykker i at NT kan kontakte medlemmet via telefon, epost og post for å 
informere om NTs aktiviteter og for å administrere medlemskapet. 

Medlemmet plikter å selv oppdatere sine personlige kontaktdetaljer og eventuelle 
endringer i arbeidsforhold – vi "min side" eller appen "GNIST". Mangelfulle opplysninger 
vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at medlemmet ikke nås i de kanaler 
tilbudene leveres. 

 

NORSK TOLLERFORBUNDS PLIKTER 

Norsk Tollerforbund plikter å ivareta dine rettigheter som medlem i tråd med vedtektenes 
formål jf kapittel 2, som betalende medlem eller medlem med rettigheter (vedtektenes § 
4-2 (1) bokstav a, b og e.) 

NT plikter å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår inn i mot sentral og lokal 
arbeidsgiver, herunder aktivt bidra i hovedsammenslutningens forhandlinger om 
hovedtariffavtaler og andre avtaler som påvirker lønns- og arbeidsvilkår i Tolletaten. 
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NT plikter også å ivareta medlemmets personvernopplysninger i henhold til NTs 
Personvernerklæring, herunder at ingen får behandle personopplysninger uten å 
samtykke i NTs taushetserklæring. 

NT vil saksbehandle og eventuelt ta saken videre opp med arbeidsgiver, dersom 
medlemmet melder en sak inn ti NT via lokalforeningen. NT har anledning til å avvise å 
behandle saker. Medlemmet har da rett til en begrunnelse. 

NT vil ved behov vurdere om enkeltmedlemmer skal tilbys juridisk bistand i visse saker. 
Om ditt arbeidsforhold. Dette på bakgrunn om den enkelte sak har prinsipiell og eller 
allmenngyldig interesse. Slik bistand skjer kun gjennom vår advokat etter at saken først 
er prøvd gjennom lokalforeningen og etter at saken er behandlet av Sentralstyret. 

NT vil å gi medlemmet tilgang til informasjon om forbundets aktiviteter gjennom NT Nett 
og Norsk Tollblad. 

Som medlem på andre vilkår enn foran nevnt (herunder fordelsmedlem og pensjonist), 
plikter vi å ivareta dine medlemsfordeler og kommunisere informasjon om disse til deg 
via epost (f. eks NT Nytt), sms og i Norsk Tollblad. Dette må ikke sammenblandes med 
markedsføring – for å motta markedsføring om fra eksterne fordelspartnere må du 
eksplisitt samtykke i dette på "min side" eller gjennom appen "GNIST". 

 

UTMELDING 

Dersom man ønsker å melde seg ut av NT må man gi melding til NTs 
sentralorganisasjon. Eventuelt kan den fagforeningen man eventuelt melder seg inn i 
anmode om utmelding på vegne av medlemmet. 

Medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter at utmeldingen er mottatt. 
Fordelsmedlemskap kan avsluttes umiddelbart. 

Unnlatt betaling av kontingent til NT gjelder ikke som utmelding, med unntak av ved 
fordelsmedlemskap (der avsluttes medlemskapet om 
fordelmedlemsskapskontintenten ikke betales). 

Dersom medlemmet har inngått bank- og forsikringsavtaler med NTs 
samarbeidspartnere, vil det etablerte kundeforholdet kunne opprettholdes, men 
betingelsene/vilkår endres til samarbeidspartnerens ordinære vilkår med virkning fra 
utmeldingstidspunktet. 

 

MEDLEMSFORDELER 

Norsk Tollerforbund jobber stadig for å ha gode medlemsfordeler for sine medlemmer. 
Både egne som f.eks forsikringsavtaler og bankavtaler, samt at NT er med i YS 
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medlemsfordeler hvor NT-medlemmer får tilgang til en rekke tilbud fra banker, hoteller, 
bilutleie mm. 

Du finner en oversikt over NTs medlemsfordeler på 
www.norsktollerforbund.no/medlemsfordeler.  

Det er helt frivillig å ta del i disse medlemsfordelene og du må gi ditt eksplisitte samtykke 
før vi sender noen personopplysninger videre til tredjepart. Et slikt samtykke kan du når 
som helt trekke tilbake på en enkel måte via "min side" eller appen "GNIST". 

For å få tilgang til disse medlemsfordelene er det nødvendig å sende visse 
personopplysninger om NT-medlemmer til de organisasjonene som tilbyr og/eller 
administrerer disse medlemsfordelene. Hvilke opplysninger vi sender til hvem samtykker 
du i på "min side" eller appen GNIST". 

I tillegg kan du gi et eget samtykke til at de som tilbyr medlemsfordeler kan kontakte deg 
direkte med tilbud og markedsføring av medlemsfordelen, samt tilbud om tilsvarende 
produkter. Du finner også disse samtykkene på "min side" og i appen "GNIST". 

Vi plikter å gjøre oppmerksom på at dersom du IKKE gir du samtykke til å dele dine 
kontaktopplysninger med Gjensidige, Rørosbanken eller DNB vil du heller ikke kunne 
benytte deg av medlemsfordelene disse tilbyr. Du vil kunne fortsette ditt kundeforhold 
med forsikring, bank og korttjenester, men du vil ikke få like gode vilkår eller priser som 
du har gjennom ditt NT-medlemskap. Å dele kontaktopplysninger med DNB er dessuten 
nødvendig for å få utstedt medlemskort, og med det kunne benytte deg av YS 
Medlemsfordeler. 

 

ENDRING AV VILKÅR 

Norsk Tollerforbund forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. 
Vesentlige endringer i vilkårene vil varsles medlemmene via nettside, gjennom "Min side" 
og "GNIST" og på www.norsktollerforbund.no/personvern.  

 

 

 

Oslo, 1. juli 2018 

 

__________________________________________ 
Fredrik Støtvig, forbundsleder Norsk Tollerforbund 


