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Organisasjonsfellesskap Delta – STAFO

Forord
Våren 2014 vedtok STAFOs sentralstyre og Deltas hovedstyre likelydende vedtak om å etablere
et prosjekt som skulle utrede et grunnlag for en felles organisasjonsstruktur for de to
organisasjonene, herunder hvordan dette kunne realiseres. Prosjektets hovedoppgave var å lage
et beslutningsgrunnlag til styrene og eventuelt representantskapene i Delta og STAFO.
«Styret mener at det bør være et mål for Delta og STAFO å inngå i en felles organisasjonsstruktur.
Delta vil derfor i samarbeid med STAFO utrede hvordan dette kan gjøres i praksis. Målet er å legge
frem et forslag om beslutning og gjennomføring av en slik prosess til behandling på de to
organisasjonenes representantskapsmøter høsten 2014.
Delta og STAFO etablerer et prosjekt som utreder et grunnlag for en felles organisasjonsstruktur
for de to organisasjonene, herunder hvordan dette kan realiseres.
Prosjektet skal levere sitt forslag slik at dette kan behandles av Deltas hovedstyre og STAFOs
sentralstyre på respektive møter i oktober. Det legges til grunn at saken skal behandles på
representantskapsmøtene i de to organisasjonene høsten 2014.»

Prosjektet ble organisert med prosjekteiere, styringsgruppe og prosjektgruppe. I tillegg opprettet
prosjektgruppen en arbeidsgruppe knyttet til informasjon om arbeidet i prosjektet.
Rolle

Navn

Prosjekteiere

Tittel/organisasjon
STAFOs sentralstyre & Deltas hovedstyre

Styringsgruppe

Erik Kollerud
Lizzie Ruud Thorkildsen
Trond Ellefsen
Ingerid Bjercke
Tor Egelien
Elisabeth Borthen

Prosjektgruppe

Prosjektleder:
Arnstein Wekre
Øvrige medl.:
Jette Dyrnes
Elisabeth Langaas
Frithjof Laupsa
Elin Hoel
Narve Leonhardsen
Catharina Bjerke
Ingerid Bjercke*
Else Marie Brodshaug
Paul Pedersen

Forbundsleder, Delta
1. nestleder, Delta
2. nestleder, Delta
Forbundsleder, STAFO
1. nestleder, STAFO
2. nestleder, STAFO
Styremedl., Delta
Styremedl., Delta
Styremedl., Delta
Styremedl., STAFO
Styremedl., STAFO
Styremedl., STAFO
Adm.dir., Delta
Adm. leder, STAFO
Ansattes repr., Delta
Ansattes repr., STAFO

Adm. ressurser for
prosjektet:

Sigurd Wefald
Mona Johansen

Rådgiver, Delta
Rådgiver, Delta

Arbeidsgruppe info.

Are Sand
Else Marie Brodshaug

Rådgiver, STAFO
Rådgiver, Delta

*Administrativ leder i STAFO, ble utnevnt til prosjektgruppen, men trakk seg fordi hun også sitter i styringsgruppen.

Det ble laget en oppgavebeskrivelse som utdyper prosjektets mandat og blant annet inneholder
en framdriftsplan for prosjektets arbeid.
Prosjektgruppen oversendte utkastet til beslutningsgrunnlag til styringsgruppen 18. september
2014.
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Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund (YS).
Formål: Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som aktivt skal medvirke til å
utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. Delta skal forene medlemmenes individuelle
ønsker og de kollektive behov.
Delta organiserer nesten 70.000 medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper innen offentlig tjenesteyting
– i hovedsak i kommunal sektor og sykehusene. Delta har samarbeidsavtaler med flere andre YS-forbund.
Delta ivaretar medlemmenes yrkesfaglige interesser gjennom 19 yrkes- og bransjeorganisasjoner.
Deltas tillitsvalgte på arbeidsplassen passer på at lov- og avtaleverk blir fulgt, forhandler om rettferdige
lønnstillegg, gode arbeidsforhold og nødvendige ressurser til kompetanseheving. Delta sentralt ivaretar
medlemmenes interesser i sentrale forhandlinger og gjennom politisk påvirkning.
Deltas administrasjon har om lag 100 ansatte fordelt på 7 regionkontorer og hovedkontor i Oslo bl.a med
egen førstelinje for medlemmer og tillitsvalgte gjennom Delta Direkte.
Delta har gunstige tilbud på bl.a. lån og forsikring gjennom YS-medlemsfordeler.
Visjon: Delta skaper balanse i arbeidslivet.

STAFO er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund (YS).
Formål: STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.
STAFO organiserer ca. 7.000 medlemmer i 40 selvstendige medlemsorganisasjoner. Disse befinner seg i
offentlige, offentlige eide og private virksomheter. STAFO har samarbeidsavtaler med flere andre YSforbund.
STAFO tilbyr medlemmene råd og støtte i arbeidsrelaterte problemstillinger, og har tilknyttet seg juridisk
ekspertise på både arbeidsrettslig- og privatrettslig område. STAFO tilbyr medlemmer, spesielt
tillitsvalgte, kurs og annen opplæring som gjør dem kunnskapsrike og trygge i møte med
arbeidshverdagens utfordringer. STAFO engasjerer seg på medlemmenes vegne i politiske saker som er
av betydning for arbeids- og hverdagsliv.
STAFO har 7 ansatte ved servicekontoret.
STAFO har gunstige tilbud på bl.a. lån og forsikring gjennom YS-medlemsfordeler. Det finnes også en
avtale om privatrettslig juridisk rådgiving.

Side 4

Organisasjonsfellesskap Delta – STAFO

Innledning
Formålet med dette dokumentet er å gi STAFO og Delta et godt grunnlag for å ta stilling til om de
to organisasjonene skal inngå i en felles organisasjonsstruktur, og hvordan etableringen av en
slik organisasjonsstruktur kan forberedes og gjennomføres i praksis.
Bakgrunnen for beslutningen om å utrede dette er organisasjonenes erkjennelse av framtidens
utfordringer og endringer i omgivelsene: Samfunnet er i stadig endring og utvikling. Virksomheter
omorganiseres og reorganiseres. Tjenesteyting flyttes mellom ulike forvaltningsnivåer og
tariffområder. Arbeidsgiverstrukturer endres. YS planlegger strukturendringer. Andre
arbeidstakerorganisasjoner forbereder sammenslåing.
Delta og STAFO må følge med på utviklingen og gjøre veivalg som sikrer dagens og
morgendagens medlemmer det beste medlemstilbudet. I et samfunn og arbeidsliv der endringene
skjer stadig raskere, er det behov for en kraftsamling sentralt for å sikre den lokale ivaretakelsen
av våre medlemmer.
Dokumentet er bygget opp slik:
Framtidig organisasjonsfellesskap – hvorfor?
Her begrunnes initiativet til å utrede et organisasjonsfellesskap i lys av endringer i samfunnet,
arbeidslivet og organisasjonslivet. Gjennomgangen av disse endringene munner ut i en
konklusjon om at det er behov for en kraftsamling sentralt for å sikre den lokale ivaretakelsen av
våre medlemmer.
Framtidig organisasjonsfellesskap – hvordan?
Her presenteres en modell for hvordan de to organisasjonene gradvis kan bli mer integrerte.
Modellen består av tre milepæler: 1.1.2015, 1.1.2016 og innen 1.1.2019. For hver av milepælene
er det satt mål for følgende elementer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hovedstruktur
Tariff/partsforhold/avtaletillitsvalgte
Representasjon (internt og eksternt)
Individuelt og personlig medlemskap
Oppfølging, tilbud og tjenester
Kontingentsatser (det som det enkelte medlem betaler)
Økonomi og pengestrøm
Ansatte

I utdyping av disse elementene, forklares det hva målene for hver milepæl innebærer i praksis.
Det er også listet opp noen handlinger som må utføres i fasene fram mot milepælene.
Ordliste
Helt bakerst finnes en ordliste der det forklares hvordan en del nøkkelbegreper er brukt i
dokumentet.
Det er også laget et eget vedlegg med fakta og utdypende informasjon for hvert av
elementene i milepælsplanen.

Kraftsamling for ansatte i offentlig tjenesteyting
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Framtidig organisasjonsfellesskap – hvorfor?
Samfunnet er i stadig endring og utvikling. Virksomheter omorganiseres og reorganiseres.
Tjenesteyting flyttes mellom ulike forvaltningsnivåer og tariffområder. Arbeidsgiverstrukturer endres.
Dette påvirker våre medlemmer og potensielle medlemmer – både som arbeidstakere, yrkesutøvere
og borgere.

Offentlig tjenesteyting i endring
Demografi, teknologisk utvikling, kunnskapsutvikling, økte krav og forventinger, presset økonomi
og mangel på arbeidskraft skaper økt press på offentlige tjenester. Dette fører til økt oppslutning
om at det er behov for omstillinger, avbyråkratisering og fleksibilisering.
«Oppsplitting av offentlig tjenesteproduksjon»
Omstillinger i offentlig sektor har vært preget av New Public Management (NPM), som handler om å ta i
bruk markedsmekanismer, blant annet gjennom konkurranseutsetting, økt innslag av private tilbydere,
foretaksorganisering, endringer i oppgavedelingen mellom forvaltingsnivåene og privatisering.
 Offentlig sektor fragmenteres og splittes opp (eks. outsourcing)
 Grensene for hva som tilhører offentlig sektor endres (eks. energisektoren)
 Offentlig tjenesteproduksjon utføres av private virksomheter (eks. barnehager)
 Det vokser fram et konkurrerende privat tilbud (eks. kommersielle helsetilbud)
 Virksomheter bytter arbeidsgiverorganisasjon/tariffområde
«Samling av offentlig tjenesteproduksjon»
Samtidig ser vi en nedbygging av skillene mellom forvaltningsnivåene: Skillet mellom
kommunene og spesialisthelsetjenesten bygges ned, ref. samhandlingsreformen. Skillet mellom
stat og kommune bygges ned, ref. at det nå er ett felles departement for kommune og stat.
Samtidig ligger det an til flere kommunesammenslåinger i tiden som kommer.
• Oppgaver flyttes mellom eller løses i skjæringspunktet mellom kommuner og andre forvaltningsnivåer,
f.eks. NAV og barnevernet.
Ansattes rettigheter settes under press
Ansatte innen offentlig tjenesteyting opplever en arbeidshverdag preget av omstillinger og
endringer. Opparbeidete rettigheter trues. Det er stort press mot arbeidsmiljøloven, opparbeidete
og framforhandlete rettigheter, ikke minst når et gjelder arbeidstid. Det skjer «tariffhopping» på
arbeidsgiversiden for å få ned personalkostandene, særlig knyttet til pensjon.

Det organiserte arbeidslivet endrer seg
• Organisasjonsgraden blant ansatte i offentlig tjenesteyting er høy, men synkende.
• Nye generasjoner stiller nye krav til fagbevegelsen.
• Ansattes medbestemmelse svekkes av NPM-tenkningen.
• Det er flere arbeidsgivere som organiserer seg, noe som påvirker maktforholdet mellom
partene i arbeidslivet.
• Det kan synes som båndet mellom fagforeninger og partier er i ferd med å svekkes.
• Styrkeforholdet mellom hovedorganisasjonene er i endring: Unio, YS og Akademikerne samlet
sett vokser mer enn LO, og kan snart bli større enn LO i sum.
• Planene om fusjon mellom Parat og Negotia vil endre styrkeforholdet i YS
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Konklusjon: Sentral kraftsamling for lokal ivaretakelse
Delta og STAFO må følge med på utviklingen og gjøre veivalg som sikrer dagens og
morgendagens medlemmer et best opplevd medlemstilbud. I et samfunn og arbeidsliv der
endringene skjer stadig raskere, er det behov for en kraftsamling av ressursene for å sikre den
lokale ivaretakelsen av våre medlemmer.
Ansatte i offentlig tjenesteyting trenger en tydelig, partipolitisk uavhengig
breddeorganisasjon som kan ivareta deres interesser og gi trygghet i et arbeidsliv der
rettigheter settes under press og endringstakten er stadig raskere.
Delta og STAFO kan sammen danne grunnlaget for en slik arbeidstakerorganisasjon i YS.
Sammen kan Delta og STAFO få større synlighet i den offentlige debatten og større
gjennomslagskraft i YS, arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. For medlemmene vil en
breddeorganisasjon for offentlig tjenesteyting bety at det er større sannsynlighet for å kunne forbli
i samme organisasjon ved bytte av arbeidsplass. Et større organisasjonsfelleskap vil gi en mindre
sårbar og mer robust organisasjon. Flere ressurser og bredere kompetanse gir grunnlag for å
utvikle et bredere og bedre medlemstilbud. Delta og STAFO kan sammen skape en attraktiv
organisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting, og derigjennom sikre framtidig vekst.
Det å slå sammen to organisasjoner har selvfølgelig sine utfordringer. Det er krevende å forene
ulike kulturer, strukturer og arbeidsformer. Det kan bety endringer i makt, innflytelse,
ressursdisponering og økonomisk handlingsfrihet. I dette dokumentet er det forsøkt beskrevet
hvordan en sammenslåing kan gjennomføres på en best mulig måte. Det er uansett viktig at man
ikke glemmer de overordnede målene, og at alle som er involvert i prosessene, viser vilje til å nå
disse målene.

Kraftsamling for ansatte i offentlig tjenesteyting
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Framtidig organisasjonsfellesskap – hvordan?
Milepæler og faser – presentasjon av modellen
Gjennomføringsplanen er beskrevet i en modell hvor det er løftet fram åtte hovedelementer. Dette er
områder som det er viktig å finne gode framtidige løsninger på. Det vil imidlertid ta tid å finne løsninger
på en del av disse områdene, og det er derfor laget en plan for en trinnvis utvikling.
Planen er beskrevet i tre trinn – milepæler – som forteller hva som skal oppnås på ulike tidspunkter. For
å komme til disse milepælene, må det gjennomføres utredninger og andre tiltak, samt fattes
nødvendige beslutninger. Disse handlingene er beskrevet i tre ulike faser.
Modellen er bygget opp slik:
MILEPÆL 2
Mellomstasjon
1.1.2016

MILEPÆL 3
Mål
innen 1.1.2019

Status når vi har nådd
det aktuelle tidspunktet.

Status når vi har nådd
det aktuelle tidspunktet.

Status når vi har nådd
det aktuelle tidspunktet.

Det vi må gjøre

Det vi må gjøre

Elementer:
Dette er de hovedområdene
som endringer må finne sted
på.

Det vi må gjøre

Start
1.1.2015

MILEPÆL 1

For hver fase beskrives tiltak som må gjennomføres for å komme til neste milepæl.


Fase 0 fram til 1.1.2015:
Denne fasen består av tiltak som må settes i verk for å nå milepæl 1, dvs. en eventuell
realisering av sammenslåing. En del av disse tiltakene er utredninger som allerede er
gjennomført. Resultatet av disse framgår av dette dokumentet. I tillegg er det påpekt andre
tiltak som må gjennomføres før 1.1.2015. (Se punktene «Hvordan kommer vi dit (fase 0)» i
kapitlet «Utdyping av forslaget til gjennomføring».)
Det bør etableres et prosjekt med en gang en eventuell beslutning om sammenslåing er
fattet (medio november 2014). Dette prosjektet bør få et mandat knyttet til fullføring av
fase 0 og gjennomføring av fase 1.



Fase 1 fra 1.1.2015 til 1.1.2016:
Det er mange avklaringer som må gjøres før man går videre til milepæl 2. En del av tiltakene
som må gjennomføres i denne fasen, er beskrevet i dette dokumentet (Se punktene
«Hvordan kommer vi dit (fase 1)» i kapitlet «Utdyping av forslaget til gjennomføring».) Disse
tiltakene er det naturlig at blir nærmere utredet og vurdert i et prosjekt, ref. ovenfor.



Fase 2 fra 1.1.2016 til 1.1.2019:
Tiltakene i fase 2 er med hensikt ikke så konkret beskrevet i dokumentet som fase 0 og 1.
Det synes ufornuftig å konkretisere tiltak så langt fram i tid. Når denne fasen starter, vil mye
være avklart, som ikke er avklart i dag. På dette tidspunktet vil organisasjonsfelleskapet også
ha høstet en del erfaringer som det kan bygge videre på i fase 2. Løsningene må vokse fram
gjennom godt samarbeid mellom alle involverte parter, gode prosesser og nødvendige
beslutninger.

På den neste siden følger modellen utfylt med elementer og milepæler. Deretter følger en
utdyping av de ulike elementene.
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Faser og milepæler i integrasjonsprosessen
MILEPÆL 1
Elementer:
Hovedstruktur

Tariff/partsforhold/avtaletillitsvalgte
Representasjon
(internt)

(eksternt)
Individuelt og
personlig
medlemskap

Oppfølging,
tilbud og
tjenester

Kontingentsatser (det som
det enkelte medlem
betaler)

Økonomi og
pengestrøm

Ansatte

Start
1.1.2015

MILEPÆL 2
Mellomstasjon
1.1.2016

MILEPÆL 3
Mål
innen 1.1.2019

STAFO går inn som en
medlemsorganisasjon i Delta og
fortsetter sin virksomhet
tilnærmet uendret.

STAFO oppløses som selvstendig
STAFO har opphørt å eksistere
organisasjon/juridisk enhet, men
som organisasjonsledd.
består som et organisasjonsledd
(=valgarena og evt. nettverk) i
Delta.
STAFOs underliggende
Enkelte av MO’ene har kanskje
Tidl. MO’er i STAFO har gått
medlemsorganisasjoner (MO’er)
allerede funnet en ny form som
over til å være virksomhetsledd,
består tilnærmet uendret.
virksomhetsledd, lokale ledd eller
lokale ledd, MO’er eller nye
blitt nye organisasjonsformer i
organisasjonsformer i Delta.
Delta.
Delta overtar STAFOs partsforhold i tariffavtaler og STAFOs ansvar for å ivareta medlemmene i sentrale forhandlinger.
Dagens STAFO-tillitsvalgte blir formelt Delta-tillitsvalgte, og fortsetter å ha ansvar for lokale forhandlinger som i dag.
STAFO er, som medlemsorganisasjon i Delta, gitt en
tidsbegrenset, særskilt
representasjon i Deltas
hovedstyre og representantskap.

De MO’ene som allerede har
Tidl. MO’er i STAFO
funnet en ny form som virksomrepresenteres som
hetsledd, lokale ledd eller blitt en
virksomhetsledd, lokale ledd,
ny organisasjonsform i Delta,
MO’er eller nye organisasjonsinngår i Deltas ordinære
former i Delta.
organisasjonsdemokrati.
For de resterende MO’ene
fungerer organisasjonsleddet
STAFO som en valgarena, som
velger representanter i henhold til
vedtatt representasjon.
Representasjon i YS og annen ekstern representasjon oppnevnes av og utøves på vegne av Delta.
Dagens medlemmer i STAFO/MO’ene får individuelt og personlig medlemskap i Delta.
Medlemmene er medlemmer
Uendret medlemsstatus for de
Alle er medlemmer i Delta;
både i en MO/STAFO og i Delta.
aller fleste, men direkteeventuelle tilleggsmedlemskap
medlemskap i STAFO opphører.
er avhengig av hvilke
organisasjonsledd og -former
som finnes i Delta på dette
tidspunktet.
STAFO/MO’ene har primærDelta overtar STAFOs ansvar for
Alle medlemmer og tillitsvalgte
ansvaret for sine medlemmer og
tilbud til medlemmer,
får likeverdig oppfølging og
tillitsvalgte, som i tillegg mottar et
avtaletillitsvalgte og MO-ledelsene.
mottar det beste opplevde
tilbud fra Delta.
Delta og MO’ene samarbeider om
medlemstilbudet i bransjen.
å videreutvikle medlemstilbudet og
oppfølgingen av avtaletillitsvalgte.
Det forutsettes ingen endring i
Det foreligger en plan for
Harmoniserte kontingentsatser
kontingentsatsene for STAFOframtidige justeringer av
for tidligere STAFO-medlemmer
medlemmer.
kontingentsatsene.
og øvrige Delta-medlemmer.
STAFO/MO’ene beholder egne
budsjetter og regnskaper.
MO’ene krever inn kontingenten
og STAFO overfører en
avtalefestet andel til Delta.
STAFO-ansatte er fortsatt ansatt
i STAFO.

Kraftsamling for ansatte i offentlig tjenesteyting

STAFOs budsjett og regnskap er
Det er funnet fram til
en del av Deltas budsjett og
hensiktsmessige ordninger for
regnskap. MO’ene beholder egne
pengestrøm i Delta.
budsjetter og regnskaper.
MO’ene krever inn kontingenten
og overfører en avtalefestet andel
til Delta.
Delta har overtatt arbeidsgiveransvaret. Reglene for
virksomhetsoverdragelse er gjort gjeldende.
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Utdyping av forslaget til gjennomføring
Hovedstruktur
MILEPÆL 1
Elementer:
Hovedstruktur

Start
1.1.2015
STAFO går inn som en
medlemsorganisasjon i Delta og
fortsetter sin virksomhet
tilnærmet uendret.
STAFOs underliggende
medlemsorganisasjoner (MO’er)
består tilnærmet uendret.

MILEPÆL 2
Mellomstasjon
1.1.2016

MILEPÆL 3
Mål
innen 1.1.2019

STAFO oppløses som selvstendig
organisasjon/juridisk enhet, men
består som et organisasjonsledd
(=valgarena og evt. nettverk) i
Delta.
Enkelte av MO’ene har kanskje
allerede funnet en ny form som
virksomhetsledd, lokale ledd eller
blitt nye organisasjonsformer i
Delta.

STAFO har opphørt å eksistere
som organisasjonsledd.

Tidl. MO’er i STAFO har gått
over til å være virksomhetsledd,
lokale ledd, MO’er eller nye
organisasjonsformer i Delta.

I dag


Delta er eget rettssubjekt og har kun individuelt og personlig medlemskap. Hvem som kan tas
opp som medlemmer, er regulert i Deltas vedtekter § 3. Medlemmene er tilsluttet et lokalt
ledd/virksomhetsledd, som ivaretar inntekts- og arbeidsforhold. I tillegg er et flertall av
medlemmene også medlemmer i en YO1, som ivaretar yrkesfaglige interesser. YO’ene er
også selvstendige rettssubjekter. Delta har om lag 500 lokale ledd, 350 virksomhetsledd og
19 YO’er.



STAFO er eget rettssubjekt og består av 40 medlemsorganisasjoner (MO’er). Hvem som kan
tas opp som medlemmer, er regulert i STAFOs vedtekter § 3. MO’ene er egne rettssubjekter,
og det er disse som er medlemmer i STAFO. Dette betyr at det som en hovedregel er MO’ene
og ikke enkeltmedlemmer som melder seg inn og ut av STAFO. Det er MO’ene som har
individuelle og personlige medlemmer. (Unntaket fra dette noen få individuelle direktemedlemmer i STAFO). Noen av MO’ene har lokal organisering knyttet til virksomhet/geografi
eller en kombinasjon av dette, og har egne styrer og ledere.



STAFO og Delta har i dag hvert sitt medlemskap i YS. STAFO har dette regulert i sine
vedtekter. Det har ikke Delta. YS har bestemmelser om utmelding i sine vedtekter § 19.

Det vises til utdypende informasjon i eget vedlegg.

Milepæl 1 – 1.1.15
STAFO går inn som en medlemsorganisasjon i Delta og fortsetter sin virksomhet tilnærmet uendret.
STAFOs underliggende medlemsorganisasjoner (MO’er) består tilnærmet uendret.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 1




1

STAFO og MO’ene består som selvstendige rettssubjekter i hele 2015.
STAFOs medlemskap i YS opphører, og YS-tilhørigheten ivaretas gjennom Deltas
medlemskap i YS.
Integreringen av ressursene i de to organisasjonene kan skje gradvis.

Forkortelsen YO brukes i Delta om yrkesorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og yrkessammenslutninger
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Store deler av 2015 kan brukes til å forberede neste fase, før endelig vedtak om oppløsning
av STAFO fattes.

Hvordan kommer vi til milepæl 1 (fase 0)




De to styrene og de to representantskapene må fatte nødvendig vedtak:
o Prinsippvedtak om at STAFO går inn som en medlemsorganisasjon i Delta fram til
1.1.2016.
o Nødvendige vedtak som muliggjør dette:
- STAFOs vedtekter § 1, som regulerer tilslutning til YS må endres
- Opptaksbestemmelsen i Deltas vedtekter (§ 3) må utvides til å omfatte STAFOs
vedtektsfestede opptaksområde (§ 3)
o Frister for når de to organisasjonene eventuelt kan avbryte integreringen
YS må varsles om endringen i tråd med bestemmelser.

Milepæl 2 – 1.1.16
STAFO oppløses som selvstendig organisasjon/juridisk enhet, men består som et organisasjonsledd
(=valgarena og evt. nettverk) i Delta.
Enkelte av MO’ene har kanskje allerede funnet en ny form som virksomhetsledd, lokale ledd eller blitt nye
organisasjonsformer i Delta.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 2





Delta overtar ansvar, rettigheter og plikter som STAFO hadde som selvstendig rettssubjekt.
MO’ene oppretteholder sin status som selvstendig rettssubjekt, men medlemskapet i STAFO
opphører.
MO’ene har fortsatt frihet til å finne sin framtidige organisasjonsform.
De MO’ene som ikke har funnet en ny form i Deltas organisasjonsstruktur, beholder STAFO
som valgarena (valg av representanter til hovedstyret og representantskapet) og eventuelt
nettverk.

Hvordan kommer vi til milepæl 2 (fase 1)





STAFO må vedta oppløsning som juridisk enhet, ref. STAFOs vedtekter § 12.
Delta må fatte et vedtak om at STAFO er et organisasjonsledd i Delta.
Det må settes i gang prosesser for å finne gode måter å integrere MO’ene og MO’enes
medlemmer i Delta på.
MO’enes status som organisasjonsledd i Delta må avklares og avtales.

Milepæl 3 – innen 1.1.2019
STAFO har opphørt å eksistere som organisasjonsledd.
Tidl. MO’er i STAFO har gått over til å være virksomhetsledd, lokale ledd, MO’er eller nye organisasjonsformer
i Delta.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 3 og hvordan kommer vi til milepæl 3 (fase 2)
Det er uheldig å forskuttere vedtak så langt fram i tid på dette området. Fase 2 begynner
1.1.2016 og går helt fram til 1.1.2019. Mye vil være avklart 1.1.2016, som ikke er avklart i dag, og
på dette tidspunktet vil organisasjonsfelleskapet ha høstet en del erfaringer som det kan bygges
videre på i fase 2. Løsningene må vokse fram gjennom godt samarbeid mellom alle involverte
parter, gode prosesser og nødvendige beslutninger.
Kraftsamling for ansatte i offentlig tjenesteyting
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Tariff/partsforhold/avtaletillitsvalgte
MILEPÆL 1
Elementer:
Tariff/partsforhold/avtaletillitsvalgte

Start
1.1.2015

MILEPÆL 2
Mellomstasjon
1.1.2016

MILEPÆL 3
Mål
innen 1.1.2019

Delta overtar STAFOs partsforhold i tariffavtaler og STAFOs ansvar for å ivareta medlemmene i sentrale forhandlinger.
Dagens STAFO-tillitsvalgte blir formelt Delta-tillitsvalgte, og fortsetter å ha ansvar for lokale forhandlinger som i dag.

I dag
Både Delta og STAFO er direkte/indirekte parter i følgende avtaler.
• Hovedavtalen og hovedtariffavtalen i Staten (gjennom YS)
• Hovedavtalen og hovedtariffavtalen i KS-området (selvstendige parter)
• Hovedavtalen mellom YS og Virke
• To av sju overenskomster på Virke HUK-området (selvstendig part)
o Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner inngått med Virke
o Landsoverenskomsten for virksomheter inngått med Virke
• Hovedavtalen mellom YS og Spekter
• Overenskomst A-del mellom YS og Spekter
STAFO er i tillegg direkte part i:
• Tariffavtale mellom STAFO og NHO Luftfart gjeldene for ansatte på Stord flyplass
Delta er i tillegg direkte/indirekte part i bl.a.:
• Hovedavtalen og hovedtariffavtalen i Oslo kommune (selvstendige parter)
• De fem resterende Landsoverenskomstene på Virke HUK-området (selvstendig part)
• NHO Service (Avtale 325 Ambulanse)
• KS Bedrift
• Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)
• Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
• Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak (SAMFO)
• Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
• Norsk Musikkråd
• FUS-barnehagene (Trygge Barnehager).
For begge organisasjoner gjelder:
• Gjennom samarbeidsavtale med Negotia leier STAFO og Delta Funksjonæravtalen som YS er
part i.
Direkteavtaler/«husavtaler»
Både Delta og STAFOs MO’er har inngått direkteavtaler med virksomheter i privat sektor som
ikke er omfattet av en sentral tariffavtale. For STAFO gjelder det særlig i virksomheter hvor IT
forbundet organiserer medlemmer. For Delta gjelder det særlig helsesekretærer på legekontor.

Det vises til utdypende informasjon i eget vedlegg.
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Milepæl 1 – 1.1.2015
Delta overtar STAFOs partsforhold i tariffavtaler og STAFOs ansvar for å ivareta medlemmene i sentrale
forhandlinger.
Dagens STAFO-tillitsvalgte blir formelt Delta-tillitsvalgte, og fortsetter å ha ansvar for lokale forhandlinger som
i dag.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 1


Staten: Fra 1.1.15 har Delta forhandlingsretten etter tjenestetvistloven § 3, og representerer
STAFOs medlemmer i YS-stats sektorstyre. Lokalt i etatene/virksomhetene vil det fortsette
som i dag. MO’ene vil som en hovedregel forhandle lokalt enten etter fullmakt fra Delta
(«avledet forhandlingsrett») eller som selvstendig part, ref. vilkår i tjenestetvistloven.



Kommunene: Etter 1.1.15 vil Delta ivareta alle sine kommunale medlemmer, inkl. STAFOmedlemmer. I lokale forhandlinger ivaretas medlemmene fortsatt av lokale avtaletillitsvalgte.



Spekterområdet: Fra 1.1.2015 vil STAFO miste sin formelle plass i YS-Spekter. Lokalt vil det
fortsatt være MO’ene som forhandler og inngår overenskomst med lokale arbeidsgivere.



Virke-området: Fra 1.1.2015 omfattes STAFOs medlemmer av Delta partsforhold. STAFOs
MO’er vil som en hovedregel fortsatt forhandle lokalt, men da under Delta paraplyen
istedenfor under STAFO-paraplyen.



Privat: Delta overtar formelt STAFOs rolle når det gjelder leie av funksjonæravtalen på vegne
av medlemmene. Lokalt ute i virksomhetene vil MO’ene fortsatt forhandle. Ved tarifftvister vil
det fortsatt være Negotia som har søksmålskompetansen/-retten på avtalen, dvs. retten til å
opptre som saksøker eller saksøkt.



Direkteavtaler/«Husavtaler»: MO’ene eier fortsatt «husavtalene».

Hvordan kommer vi dit (fase 0)
•
•

Arbeidsgiverparten i de aktuelle tariffavtalene må varsles om at Delta trer i inn i STAFOs sted.
På de arbeidsplassene der både Delta og STAFO har medlemmer og tillitsvalgte i dag, må
medlemmene velge felles avtale-/tarifftillitsvalgte fra 1.1.2015.

Milepæl 2 – 1.1.2016 og milepæl 3 – innen 1.1.2019
Ingen planlagte, formelle endringer.

Kraftsamling for ansatte i offentlig tjenesteyting
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Representasjon – internt og eksternt
MILEPÆL 1
Elementer:
Representasjon
(Internt)

(Eksternt)

Start
1.1.2015

MILEPÆL 2
Mellomstasjon
1.1.2016

MILEPÆL 3
Mål
innen 1.1.2019

STAFO er, som
medlemsorganisasjon i Delta, gitt
en tidsbegrenset, særskilt
representasjon i Deltas hovedstyre
og representantskap.

De MO’ene som allerede har
Tidl. MO’er i STAFO
funnet en ny form som virksomrepresenteres som
hetsledd, lokale ledd eller blitt en
virksomhetsledd, lokale ledd,
ny organisasjonsform i Delta,
MO’er eller nye organisasjonsinngår i Deltas ordinære
former i Delta.
organisasjonsdemokrati.
For de resterende MO’ene
fungerer organisasjonsleddet
STAFO som en valgarena, som
velger representanter i henhold
til vedtatt representasjon.
Representasjon i YS og annen ekstern representasjon oppnevnes av og utøves på vegne av Delta.

I dag
•

Organisasjonsdemokratiet i hhv Delta og STAFO er regulert i organisasjonenes vedtekter.

Det vises til utdypende informasjon i eget vedlegg.

Milepæl 1 – 1.1.2015
STAFO er, som medlemsorganisasjon i Delta, gitt en tidsbegrenset, særskilt representasjon i Deltas
hovedstyre og representantskap.
Representasjon i YS og annen ekstern representasjon oppnevnes av og utøves på vegne av Delta.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 1
•
•

STAFOs medlemmer blir representert og får innflytelse der beslutninger fattes i Delta.
STAFOs representasjon som YS-medlem og tariffpart opphører og ivaretas av Delta.

Hvordan kommer vi til milepæl 1 (fase 0):
•
•
•
•

Delta må fatte vedtak om opptak av STAFO som medlemsorganisasjon i Delta fram til
1.1.2016.
Delta må fatte vedtak om fravik fra sine vedtekter for å muliggjøre STAFOs representasjon i
samme periode.
STAFO må utpeke/velge representanter til Deltas hovedstyre og representantskap i henhold
til den representasjonsordningen som blir vedtatt på Deltas representantskap høsten 2014.
Det må avklares hvor mange representanter Delta skal ha i ulike fora, og hvem som skal
være Deltas representanter.

Milepæl 2 – 1.1.2016
De MO’ene som allerede har funnet en ny form som virksom-hetsledd, lokale ledd eller blitt en ny
organisasjonsform i Delta, inngår i Deltas ordinære organisasjonsdemokrati.
For de resterende MO’ene fungerer organisasjonsleddet STAFO som en valgarena, som velger representanter
i henhold til vedtatt representasjon.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 2
•
•

Medlemmene i de MO’ene som har funnet en ny form som virksomhetsledd, lokale ledd eller
andre organisasjonsformer i Delta, inngår i Deltas vedtektsfestede organisasjonsdemokrati.
Resterende MO’er har fortsatt en særordning når det gjelder representasjon.
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Hvordan kommer vi til milepæl 2 (fase 1)
•

Deltas representantskap høsten 2015 må vedta en representasjonsordning for
organisasjonsleddet STAFO. (Dette bør være et tema i prosjektet som etableres etter
representantskapsmøtene høsten 2014.)

Milepæl 3 – innen 1.1.2019
Tidl. MO’er i STAFO representeres som virksomhetsledd, lokale ledd, MO’er eller nye organisasjonsformer i
Delta.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 3
•

Det finnes permanente organisasjonsstrukturer og representasjonsordninger. Midlertidige
ordninger som krever fravik fra vedtektene er avviklet.

Hvordan kommer vi til milepæl 3 (fase 2)


Det må utvikles og vedtas nye organisasjonsstrukturer og representasjonsordninger i Delta.

Kraftsamling for ansatte i offentlig tjenesteyting
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Individuelt og personlig medlemskap
MILEPÆL 1
Elementer:
Individuelt og
personlig
medlemskap

Start
1.1.2015

MILEPÆL 2
Mellomstasjon
1.1.2016

MILEPÆL 3
Mål
innen 1.1.2019

Dagens medlemmer i STAFO/MO’ene får individuelt og personlig medlemskap i Delta.
Medlemmene er medlemmer
Uendret medlemsstatus for de
Alle er medlemmer i Delta;
både i en MO/STAFO og i Delta.
aller fleste, men
eventuelle tilleggsmedlemskap er
direktemedlemskap i STAFO
avhengig av hvilke organisasjonsopphører.
ledd og -former som finnes i Delta
på dette tidspunktet.

I dag
•

•

Delta har kun individuelt og personlig medlemskap. Et flertall av Deltas medlemmer er også
medlemmer i en YO. Bestemmelsene om individuelle medlemmer er regulert i vedtektenes §
3 og § 4.
I STAFO er det MO’ene som har individuelle og personlige medlemmer, så dette er regulert i
MO’enes vedtekter. (STAFO har kun noen få direkte, individuelle og personlige medlemmer.)

Det vises til utdypende informasjon i eget vedlegg.

Milepæl 1 – 1.1.15
Dagens medlemmer i STAFO/MO’ene får individuelt og personlig medlemskap i Delta.
Medlemmene er medlemmer både i en MO/STAFO og i Delta.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 1


Alle som er medlemmer i en MO (eller direktemedlem i STAFO) beholder dette
medlemskapet, og får i tillegg et individuelt og personlig medlemskap i Delta

Hvordan kommer vi til milepæl 1 (fase 0)



Dagens medlemmer i STAFO/MO’ene må varsles. (Det er juridisk avklart at STAFO/MO’ene
har rett til å melde sine medlemmer kollektivt inn i Delta.)
Nødvendige administrative tiltak må iverksettes.

Milepæl 2 – 1.1.16
Uendret medlemsstatus for de aller fleste, men direktemedlemskap i STAFO opphører.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 2


Tidligere direktemedlemmer i STAFO har kun et individuelt medlemskap i Delta.

Hvordan kommer vi til milepæl 2 (fase 1)


Direktemedlemmer i STAFO må varsles.

Milepæl 3 – innen 1.1.2019
Alle er medlemmer i Delta; eventuelle tilleggsmedlemskap er avhengig av hvilke organisasjonsledd og -former
som finnes i Delta på dette tidspunktet.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 3 og hvordan kommer vi til milepæl 3 (fase 2)
•

Det er for tidlig å konkretisere dette, fordi dette er avhengig av framtidig
organisasjonsstruktur.

Side 16

Organisasjonsfellesskap Delta – STAFO

Oppfølging, tilbud og tjenester
MILEPÆL 1
Elementer:
Oppfølging,
tilbud og
tjenester

Start
1.1.2015
STAFO/MO’ene har primæransvaret for sine medlemmer og
tillitsvalgte, som i tillegg mottar et
tilbud fra Delta.

MILEPÆL 2
Mellomstasjon
1.1.2016

MILEPÆL 3
Mål
innen 1.1.2019

Delta overtar STAFOs ansvar for
tilbud til medlemmer,
avtaletillitsvalgte og MO-ledelsene.

Alle medlemmer og tillitsvalgte
får likeverdig oppfølging og
mottar det beste opplevde
medlemstilbudet i bransjen.

Delta og MO’ene samarbeider om
å videreutvikle medlemstilbudet og
oppfølgingen av avtaletillitsvalgte.

I dag
I dag har STAFO/MO’ene og Delta ansvar for egne medlemmer og tillitsvalgte. Begge
organisasjoner ivaretar medlemmenes interesser som arbeidstakere. Delta legger i tillegg stor
vekt på medlemmenes yrkesfaglige interesser.
En del av tilbudet er overlappende, men Delta har, i kraft av sin størrelse, større
gjennomslagskraft og kapasitet, bredere kompetanse og medlemstilbud. De to organisasjonene
kan yte et enda bedre tilbud til medlemmer og tillitsvalgte sammen enn hver for seg.
Det vises til utdypende informasjon i eget vedlegg.

Milepæl 1 – 1.1.2015
STAFO/MO’ene har primæransvaret for sine medlemmer og tillitsvalgte, som i tillegg mottar et tilbud fra Delta.
Hva innebærer dette – utdyping av milepæl 1
Medlemmer
Fra STAFO/MO:
Tilbud som i dag.
Tillitsvalgte er den viktigste
medlemsfordelen.
(STAFO fortsetter å kjøpe
juridisk bistand fra Delta.)

Fra Delta:
Fra 1.1.2015:

Call-tjenesten Delta Direkte (inkl. «Din jobb og karriere») 08-20 alle hverdager:
individuell veiledning, råd, bistand og informasjon i ulike lønns- og arbeidslivsrelaterte
spørsmål samt hjelp til å sette opp din CV og få vurdert din arbeidskontrakt. (Generelle
spørsmål fra dag 1, mer spisset mot STAFOs grupper etter hvert som kompetansen
utvikles)

Aktiviteter og arrangementer (ref. aktivitetskalenderen): temakvelder, kurs,
konferanser og andre kompetanseutviklende tiltak gratis eller billigere enn ikkemedlemmer ved kapasitet. (Delta/STAFO: Gjensidig deltakelse på hverandres
arrangement mot betaling til selvkost.)

Ta del (pdf): arbeidslivsrelatert informasjon på nettsidene til STAFO

Yrkesskadeforsikring, dekker personskader i forbindelse med Delta/STAFO-arr.
Når medlemmene er registrert i Deltas medlemsregister:

Innloggingssider på www.delta.no, medlemssider der man kan lese og laste ned nyttig
informasjon

Faktabanken, digitalt oppslagsverk om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i offentlig
tjenesteyting (tilpasset og utviklet av Delta basert på Compendia)

Kraftsamling for ansatte i offentlig tjenesteyting
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Tillitsvalgte
Fra STAFO/MO:
Tilbud som i dag.
Blir primært ivaretatt av sin
MO.

Fra Delta:
Mottar samme tilbud og tjenester som øvrige medlemmer, og i tillegg:

Delta Direkte, ikke bare spørre/bruke selv, men blir avlastet for medlemshenvendelser

Kurs for tillitsvalgte: Organisasjonene kan samordne kurstilbudet til tillitsvalgte, og
kjøpe plasser hos hverandre til selvkost

Råd og veiledning fra fagavdelingene ved Deltas hovedkontor via STAFO, forutsatt
nødvendig kapasitet og kompetanse. (Aktuelle temaer: arbeidsliv, organisasjon,
kommunikasjon og påvirkning)

MO-ledelsene
Fra STAFO:
Tilbud som i dag.
Blir primært ivaretatt av
STAFO.

Fra Delta:
Mottar samme tilbud og tjenester som øvrige medlemmer og tillitsvalgte, og i tillegg:

Delta Direkte, ikke bare spørre/bruke selv, men blir avlastet for henvendelser fra
medlemmer og tillitsvalgte

Råd og veiledning fra Deltas hovedkontor via STAFO, forutsatt nødvendig kapasitet
og kompetanse. (Aktuelle temaer: arbeidsliv, organisasjon, drift, økonomi,
kommunikasjon og påvirkning)

Arrangementsstøtte: Administrativ bistand til kurs/samlinger, som påmelding og
fakturering

Reisekontoret: bistand til bestillinger i forbindelse med kurs/konferanser

IT: Rabattert PC med kompatible programmer til selvkost

Hvordan kommer vi til milepæl 1 og 2 – (fase 0 og 1)



Inkludere de nye medlemmene i Deltas medlemssystem
Samarbeid mellom STAFOs servicekontor og Deltas hovedkontor for å skape synergieffekter:
o Gjensidig råd og veiledning: arbeidsliv, organisasjon, kommunikasjon/politikk og drift/økonomi
o Samarbeid mellom ansatte med tilsvarende oppgaver
o Produksjon/drift av nettsider og tidsskrifter
o Kurs og andre arrangement; samordning, felles utvikling, gjensidig deltakelse m.m.
o Innkjøpsordninger og -avtaler

Milepæl 2 – 1.1.2016
Delta overtar STAFOs ansvar for tilbud til medlemmer, avtaletillitsvalgte og MO-ledelsene.
Delta og MO’ene samarbeider om å videreutvikle medlemstilbudet og oppfølgingen av avtaletillitsvalgte.
Hva innebærer dette – utdyping av milepæl 2



Da STAFOs ansatte er Delta-ansatte fra 1.1.2016, må Delta levere de tjenestene som STAFO
leverer i dag.
Videreutvikling det totale tilbudet medlemmer og tillitsvalgte har høy prioritet

Hvordan kommer vi til milepæl 2 (fase 1)


Det bør etableres et prosjekt i 2015, som bidrar til å sikre at medlemmene og tillitsvalgte får et
bedre tilbud som et resultat av sammenslåingen.

Milepæl 3 – innen 1.1.2019
Alle medlemmer og tillitsvalgte får likeverdig oppfølging og mottar det beste opplevde medlemstilbudet i
bransjen.
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Kontingentsatser
(det som det enkelte medlem betaler)
Start
1.1.2015

MILEPÆL 2
Mellomstasjon
1.1.2016

MILEPÆL 3
Mål
innen 1.1.2019

Det forutsettes ingen endring i
kontingentsatsene for STAFOmedlemmer.

Det foreligger en plan for
framtidige justeringer av
kontingentsatsene.

Harmoniserte kontingentsatser
for tidligere STAFO-medlemmer
og øvrige Delta-medlemmer.

MILEPÆL 1
Elementer:
Kontingentsatser (det som
det enkelte
medlem betaler)

I dag
STAFO
• MO’ene fastsetter selv kontingenten for sine individuelle medlemmer. Kontingentsatsene
varierer fra MO til MO. Det foreligger ingen samlet oversikt over den kontingenten de
individuelle medlemmene betaler til sin MO, men medlemmene betaler fra om lag kr 170,- til
kr 490,- per medlem per mnd. Det kan i tillegg forekomme lokale kontingenter.
Direktemedlemmer i STAFO betaler i 2014 kr 387,- per måned. (Dette gjelder et fåtall
medlemmer.)
Delta
• Deltas ordinære kontingent fastsettes av representantskapet. For tiden er denne 1,45 prosent
av brutto lønn. Minimumskontingenten er kr 55,- og maksimumskontingent er kr 508,- per
måned. Gjennomsnittskontingenten er på om lag kr 350,- per måned. I tillegg til kontingent,
betales en egen OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) til Delta på kr. 20,- per måned.
Det forekommer ingen lokale kontingenter. (Medlemmene i fire YO’er har en annen
kontingentordning.)
Det vises til utdypende informasjon i eget vedlegg.

Milepæl 1 – 1.1.2015
Det forutsettes ingen endring i kontingentsatsene for STAFO-medlemmer.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 1
•

Det blir ikke gjort noen endringer i kontingentsystemer eller kontingentsatser det første året
som en følge av sammenslåingen.

Og hvordan kommer vi til milepæl 1 (fase 0)
•

Se punktet om økonomi/pengestrøm/ressurser.

Milepæl 2 – 1.1.2016
Det foreligger en plan for framtidige justeringer av kontingentsatsene.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 2
•
•

Forskjeller i kontingentsatser som ulike medlemsgrupper betaler er identifisert og vurdert.
Til representantskapsmøtene i 2015 må det foreligge forslag til en plan som fører fram til
rettferdige kontingentsatser i tråd med blant annet avklaringer når det gjelder tjenestetilbud,
økonomi og pengestrøm.
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Hvordan kommer vi til milepæl 2 (fase 1)
•
•

Det lages en plan for framtidige justeringer av kontingentsatsene.
Dette må være et viktig tema i prosjektet som etableres når representantskapene evt. har
vedtatt sammenslåing.

Milepæl 3 – innen 1.1.2019
Harmoniserte kontingentsatser for tidligere STAFO-medlemmer og øvrige Delta-medlemmer.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 3
•
•
•

Harmoniserte kontingentsatser behøver ikke nødvendigvis å bety like satser, men at
eventuelle ulikheter oppleves som rettferdige.
Det skal være et samsvar mellom det medlemmene betaler og hvilke rettigheter og plikter de
har, samt hvilke tilbud de får.
Kontingentsatsene for tidligere STAFO-medlemmer vil trolig være avhengig av hvilken
organisasjonsform deres MO har valgt i Delta.

Hvordan kommer vi til milepæl 3 (fase 2)
•

Framgår av plan for framtidige justeringer som er vedtatt i forrige fase.
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Økonomi og pengestrøm
MILEPÆL 1
Elementer:

Start
1.1.2015

Økonomi og
pengestrøm

STAFO/MO’ene beholder egne
budsjetter og regnskaper.
MO’ene krever inn kontingenten
og STAFO overfører en
avtalefestet andel til Delta.

MILEPÆL 2
Mellomstasjon
1.1.2016

MILEPÆL 3
Mål
innen 1.1.2019

STAFOs budsjett og regnskap er
en del av Deltas budsjett og
regnskap. MO’ene beholder egne
budsjetter og regnskaper.
MO’ene krever inn kontingenten
og overfører en avtalefestet andel
til Delta.

Det er funnet fram til
hensiktsmessige ordninger for
pengestrøm i Delta.

I dag
•

Delta og STAFO har separate økonomier, og ulike måter å håndtere bl.a. OU-midler og
sikringsfond på.

•

I STAFO går pengestrømmen hovedsakelig fra medlemmene til MO’ene, som overfører
penger til STAFO. Basert på medlemstall betaler MO’ene en kontingent til STAFO etter en
skala, som tar utgangspunkt i en grunnkontingent som for tiden er kr 155,- per medlem per
måned. I tillegg kommer kontingent til sikringsfondet, som er kr 15,- pr. medlem per måned.
Unntak fra denne ordningen er direktemedlemmer i STAFO, som betaler kontingent direkte til
STAFO. (Dette gjelder få medlemmer.)

•

I Delta går pengestrømmen hovedsakelig fra medlemmene og direkte til Delta, som overfører
penger til YO’er og lokale ledd.
Unntak fra denne hovedmodellen er fire YO’er som selv helt eller delvis krever inn
kontingenten, og overfører penger til Delta. Dette tilsvarer i stor grad hovedmodellen i STAFO.

Det vises til utdypende informasjon i eget vedlegg.

Milepæl 1 – 1.1.2015
STAFO/MO’ene beholder egne budsjetter og regnskaper.
MO’ene krever inn kontingenten og STAFO overfører en avtalefestet andel til Delta.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 1
• Eneste endring i forhold til i dag, er at det overføres om lag kr 450-500 per medlem per år fra
STAFO til Delta for å kompensere for:
o Kostnader som Delta overtar fra STAFO (bl.a. medlemskontingent i YS og internasjonale
kontingenter).
o Juridiske tjenester. (I dag betaler STAFO for dette.)
o Deltas kostnader forbundet med levering av tilbud og tjenester til STAFO-/MOmedlemmer og tillitsvalgte (ref. punktet om oppfølging, tilbud og tjenester).
• Deltakelse på hverandres kurs og eventuelt andre arrangement kjøpes til medlemspris og/eller
selvkost.
• Delta blir tariffpart og får dermed utbetalt de OU-midlene som STAFO får i dag, ref. avtalene
om OU-ordningen i det enkelte tariffområdet, men STAFO skal disponere pengene som i dag.
• De to organisasjonene beholder hvert sitt sikringsfond.

Kraftsamling for ansatte i offentlig tjenesteyting
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Hvordan kommer vi til milepæl 1 (fase 0)
• Delta må få oppdaterte medlemstall fra STAFO og fakturere STAFO for det aktuelle beløpet.
• Det må lages praktiske ordninger for overføring av de OU-midlene som Delta mottar for
STAFOs medlemmer.

Milepæl 2 – 1.1.2016
STAFOs budsjett og regnskap blir en del av Deltas budsjett og regnskap. MO’ene beholder egne budsjetter og
regnskaper.
MO’ene krever inn kontingenten og overfører en avtalefestet andel til Delta.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 2
• Tidligere STAFO-ansatte er nå ansatt i Delta og ikke i STAFO. Organisasjonsleddet STAFO er
kun en valgarena og evt. et nettverk for MO-ledelsene. Aktivitet i den forbindelse må
finansieres av Delta og/eller MO-ene.
• MO’ene overfører penger direkte til Delta og ikke til STAFO. Utgangspunktet er at dette skal
være et beløp som tilsvarer det MO’ene betaler STAFO i dag, dvs. om lag kr 2.000,- per
medlem per år (inkl. dagens midler til sikringsfond/juridiske tjenester).
• Når STAFO er oppløst, må det være avklart hvordan OU-midlene skal disponeres.
• Når STAFO oppløses fra 1.1.2016, må STAFOs representanskap samtidig vedta disponering
av STAFOs midler, inkl. disponering av sikringsfondet.
• Fra 1.1.2016 vil tidl. STAFO-medlemmer være dekket av Deltas garantifond (tilsvarende
STAFOs sikringsfond). Dette forutsetter at tidl. STAFO-medlemmer bidrar økonomisk til dette
garantifondet.
Hvordan kommer vi til milepæl 2 (fase 1)
•

•

Før STAFO vedtar oppløsning, må det foretas en gjennomgang av organisasjonens økonomi.
Det må videre gjøres nødvendige avklaringer om blant annet disponering av OU-midler og
hvordan tidl. STAFO-medlemmer skal bidra økonomisk til et felles sikrings-/garantifond.
Det må utarbeides konkrete ordninger for fastsetting og fakturering av beløp som skal
overføres fra hver enkelt MO til Delta.

Milepæl 3 – innen 1.1.2019
Det er funnet fram til hensiktsmessige ordninger for pengestrøm i Delta.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 3
•
•

Som en hovedregel krever Delta inn kontingenten og overfører midler til lokale ledd, YO’er og
MO’er i Delta.
Det kan også være aktuelt å finne fram til andre ordninger, f.eks. ordning med omvendt
refusjon (ref. MO’enes og enkelte YO’ers ordning i dag), der økonomiske overføringer
avgjøres av bl.a. avtalt omfang av tilbud og tjenester. En ordning med en grunnkontingent til
Delta og en lokal kontingent til MO’ene kan også vurderes.

Hvordan kommer vi til milepæl 3 (fase 2)
•

Delta og den enkelte MO’en må forhandle om ordninger.
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Ansatte
Start
1.1.2015

MILEPÆL 2
Mellomstasjon
1.1.2016

STAFO-ansatte er fortsatt ansatt
i STAFO.

Delta har overtatt arbeidsgiveransvaret. Reglene for virksomhetsoverdragelse
er gjort gjeldende.

MILEPÆL 1
Elementer:
Ansatte

MILEPÆL 3
Mål
innen 1.1.2019

I dag
• Deltas administrasjon har om lag 100 ansatte og ledes av en administrasjonsdirektør.
De ansatte er fordelt på et hovedkontor i Oslo, sju regionkontor og tre avdelingskontor.
Hovedkontoret er organisert i:
o Arbeidslivsavdelingen
o Organisasjonsavdelingen
o Kommunikasjon og politikk
o Personal, økonomi- og driftsavdeling
o Delta Direkte
o Fagbladredaksjonen
• STAFOs servicekontor består av 7 ansatte og en administrativ leder, som også er politisk
leder. De ansatte arbeider i Oslo, med unntak av én.
Det vises til utdypende informasjon i eget vedlegg.

Milepæl 1 – 1.1.2015
STAFO-ansatte er fortsatt ansatt i STAFO.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 1
•

Formelt ingen endring.

Hvordan kommer vi til milepæl 1 (fase 0)
•

Dette krever ingen formell endring, men et tett samarbeid og forberedelse av videre
integrering av personalressursene må igangsettes så snart som mulig.

Milepæl 2 – 1.1.2016
Delta har overtatt arbeidsgiveransvaret. Reglene for virksomhetsoverdragelse er gjort gjeldende.
Hva vil dette innebære – utdyping av milepæl 2
•

Dagens ansatte i STAFO blir formelt ansatt i Delta.

Hvordan kommer vi til milepæl 2 (fase 1)
•

Reglene for virksomhetsoverdragelse skal følges. De ansattes medbestemmelse og
medvirkning skal ivaretas på en god måte.

Milepæl 3 – innen 1.1.2019
Delta har overtatt arbeidsgiveransvaret.
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Mulighet for å avbryte prosessen
Framgangsmåten og prosessene i dette dokumentet er basert på vedtak i de to styrene om at det
bør være et mål for de organisasjonene å gå sammen i framtiden. Selv om dette blir bekreftet av
vedtak på representantskapsmøtene høsten 2014, er det mye som skal avklares etter dette. Om
det viser seg at det kan være grunn til å avbryte prosessen på et senere tidspunkt, må dette skje
senest gjennom vedtak på representantskapsmøtene høsten 2015.
Uansett bør det være en selvfølge at prosjektgruppen får en middag som belønning for utmerket
arbeid. Det lages en plan med milepæler og faser for å realisere dette tiltaket. Styringsgruppen
gis mandat til å lage denne planen.
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Ordliste
Avtaletillitsvalgt: person som er valgt i henhold til hovedavtale mellom partene i arbeidslivet
hvor Delta, STAFO og/eller YS er part.
Lokalt ledd:
Med lokalt ledd i Delta menes:




En fylkeskommune, en kommune eller et helseforetak.
Virksomhetsledd med 50 eller flere yrkesaktive medlemmer.
Samling av virksomhetsledd innenfor samme arbeidsgiver-/tariffområde i samme fylke /
region, eller på nasjonalt nivå, som til sammen utgjør 50 eller flere yrkesaktive medlemmer.

Medlemsorganisasjoner (MO’er): STAFO er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner fra
offentlig og privat virksomhet. Individuelle medlemmer tilsluttes STAFO via de underliggende
medlemsorganisasjonene. Utgangspunktet for MO’ene er arbeidsplasser/virksomheter. En
medlemsorganisasjon må bestå av minst tre medlemmer, hvorav ett medlem må være tillitsvalgt.
MO’ene er egne rettssubjekter.
MO-ledelsen: Demokratisk valgt ledere/styrer i MO’ene.
Organisasjonstillitsvalgt: person valgt av medlemmer eller avtaletillitsvalgte for å fylle et
organisasjonspolitisk verv i henhold til vedtekter eller som er gitt ansvar hjemlet i vedtekter.
Rettssubjekt: Virksomhet som skal være registrert i arbeidsgiverregisteret, og / eller har
selvstendig partsstilling overfor domstoler eller andre offentlige myndigheter.
Virksomhetsledd: Deltas organisasjonsledd i den enkelte virksomhet hvor det er valgt en
tillitsvalgt av og blant Deltas medlemmer i virksomheten.
Yrkesorganisasjoner, yrkessammenslutninger og bransjeorganisasjoner (YO’er): Yrkes- og
bransjeorganisasjonene samt yrkessammenslutningene er landsomfattende organisasjoner/
sammenslutninger innenfor Delta. Grunnlaget er medlemsgruppers felles utdanning, felles
yrkestilhørighet og/eller felles sektortilhørighet. Yrkesorganisasjoner og bransjeorganisasjoner er
egne rettssubjekter med mindre annet er avtalt. Delta og YO’ene har separate medlemskap.
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