Info til deg som er elev
eller kadett ved
Forsvarets flerårige
utdanninger

VELKOMMEN TIL
NOF!
NOF er Norges ledende fagforening for militært ansatte. Vi har doblet
antall medlemmer siden 1992, og er i dag over 6000 miliært tilsatte
Dette tror vi betyr at vi gjøre noe riktig!

Elever og kadetter
Gratulerer med å komme gjennom
nåløyet, og plass på en av Forsvarets
utdanninger!
Som kadett og medlem i NOF overføres
du til vårt skreddersydde elev- og
kadettmedlemskap.

VÅR VISJON

Norges offisers- og
spesialistforbund skal være et
handlekraftig, fremtidsrettet og
troverdig forbund med fokus på
å være tilstede til beste for våre
medlemmer og Forsvaret.

Din egen tillitsvalgt
NOF har et stort fokus på elever og kadetter, og ønsker å
være en solid støtte spesielt nå i tiden etter
utdanningsreformen. Derfor har NOF en egen tillitsvalgt,
med hovedoppdrag primært knyttet til å ivareta elever og
kadetter.
Tommy Aksdal kan du kontakte når du trenger det, med
både stort og smått.
Mail: ta@nof.no
Telefon: 922 54 955

Dette inkluderer NOF U27
grunnforsikring (reise, innbo og
ulykkesforsikring), HELP
advokatforsikring, samt Vertikal
Helseforsikring.
Medlemskap og alle disse forsikringen,
samt svært mange fordeler og
rabattavtaler er gratis for deg som
kadett!

NOFs erstatningsordning for elever og kadetter.
God materiellkontroll er viktig, og det er vårt eget ansvar å ta godt vare på vår utleverte
PBU. Dersom uhellet likevel skulle være ute, har du som elev eller kadett mulighet til å søke
erstatning til NOF og vår samarbeidspartner Fremtind.
Fremgangsmåten er som følger:

Troverdig gjennom
tilstedeværelse
og handlekraft

1. Tapet/skaden oppstår.
2. Du fyller ut Taps- og skademelding i Forsvaret (TS), og leverer denne tjenestevei.
3. Saken behandles av Forsvaret.
4. Du blir erkjent erstatningspliktig, ved trekk i tjenestetillegg.
5. Du sender inn kopi av TS'en og en detaljert beskrivelse av hendelsen til NOF på mail til:
marked@nof.no
6. Vi vurderer søknaden og erstatning utbetales din oppgitte konto.

NOFs elevlån
Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) tilbyr forbrukslån til elever og kadetter
gjennom Forsvarets Personellservice (FP)
Du kan låne inntil 20 000,- pr studieår, maksimalt inntil 70 000,- ved 3,5 års utdannelse.
(1,95 % nom. rente, 1,97 % effektiv f.o.m. 01.09.2020)

Tilbakebetalingen begynner først når plikttjenesten begynner og du mottar lønn.
NOF oppfordrer ingen til å ta et lån til rent forbruk. Dette er også et lån som en gang skal
betales tilbake. Det er aldri lurt å bruke penger du ikke har, men skal du først ta opp lån, er
dette et gunstig lån.
Send søknadsskjema i original utgave til:
NOF, Møllergata 10, 0179 OSLO
DIN
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–
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DAG

Husk at dokumentet må signeres av to vitner.
Det vil bli foretatt en kredittvurdering ved hver enkelt søknad.
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NOFKA er Norges offisers- og spesialistforbunds
kadettutvalg. NOFKA består av elever fra alle
Forsvarets krigsskoler og 3-årige
fagutdanninger. Lokalstyrene har fokus på lokale
anliggende ved den respektive skole, mens
sentralstyret løfter saker på sentralt hold, gjerne
helt opp til Forsvarssjefens kontor ved behov.

Sentralstyret møtes fire til seks
ganger per styreår, og velges ved
Elev- og kadettkonferansen på
nyåret. Denne konferansen er årets
høydepunkt og gir kadetter, elever
og andre unge medlemmer
muligheter til meningsutveksling på
tvers av forsvarsgrenene,
kompetanseheving og selvfølgelig
trivsel ved sosiale tilsetninger.

Ett av de årlige møtene i
sentralstyret finner sted i
utlandet, og har de siste
årene blant annet vært
avholdt i Washington og
Belgia. Dette er en lærerik og
sosial arena for
nettverksbygging og
kompetanseheving, samt for
å tilegne seg kunnskap innen
fagforeningsarbeid og
saksbehandling.

Her ser du en oversikt over tillitsvalgte ved din skole.
Ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på noe!

Takk for tilliten, og velkommen som medlem hos
Norges offisers- og spesialistforbund.
Din makker – hver dag!

