
 

 
 

 

 

VEDLEGG  

Fakta og utdypende informasjon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

2 Vedlegg til beslutningsgrunnlag Delta – STAFO 

Innhold 
Hovedstruktur ................................................................................................................................. 3 

Fravik fra Deltas organisasjonsstruktur .......................................................................................... 3 

Endringer i STAFOs vedtekter ....................................................................................................... 3 

Endring av Deltas framtidige opptaksområde ................................................................................ 4 

Varsling av YS ............................................................................................................................... 4 

Virksomhetsledd og lokale ledd i Delta .......................................................................................... 5 

Deltas yrkesorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og yrkessammenslutninger (YO’er) ............... 6 

MO’er i STAFO .............................................................................................................................. 7 

Oversikt over MO’er i STAFO ........................................................................................................ 8 

Tariff/partsforhold/avtaletillitsvalgte ............................................................................................. 9 

Dagens partsforhold ...................................................................................................................... 9 

Regler om partsforhold i den statlige tariffavtalen ........................................................................ 10 

Representasjon – internt og eksternt .......................................................................................... 11 

Aktuelle paragrafer i Deltas vedtekter .......................................................................................... 11 

Endringsforslag av betydning for representasjon i Delta .............................................................. 12 

Individuelt og personlig medlemskap ......................................................................................... 13 

Bestemmelser om opptak av individuelt og personlig medlemskap ............................................. 13 

Oppfølging, tilbud og tjenester .................................................................................................... 14 

Les mer om Deltas medlemstilbud på www.delta.no ................................................................... 14 

Yrkesfaglig tilbud i Delta .............................................................................................................. 15 

Deltas opplæringstilbud til avtaletillitsvalgte ................................................................................. 16 

STAFOs opplæringstilbud til tillitsvalgte ....................................................................................... 17 

Kontingentsatser .......................................................................................................................... 18 

Kontingent – STAFO-medlemmer ............................................................................................... 18 

Kontingent – Delta-medlemmer 2014 .......................................................................................... 18 

Økonomi og pengestrøm .............................................................................................................. 19 

Innkreving og overføring av penger ............................................................................................. 19 

OU-midler .................................................................................................................................... 19 

Sikrings-, garanti- og reservefond ................................................................................................ 20 

Ansatte .......................................................................................................................................... 21 

Organisering av Deltas administrasjon ........................................................................................ 21 

 

  



  

3 Vedlegg til beslutningsgrunnlag Delta – STAFO 

Hovedstruktur 

Fravik fra Deltas organisasjonsstruktur 

Det å ta opp STAFO som en medlemsorganisasjon i Delta er en avvikelse fra Deltas 

organisasjonsstruktur. Hovedstyret har fullmakt til å godkjenne avvik fra denne strukturen. Dette 

framgår av § 7. Hvis ordningene med STAFO som medlemsorganisasjon skulle vært en varig 

ordning, ville det vært naturlig at «medlemsorganisasjoner» ble føyet til opplistingen i § 7.  

§ 7 Organisasjon 
 
Delta består av: 

 lokale ledd 

 virksomhetsledd 

 valgarena fylke 

 yrkesorganisasjoner 

 yrkessammenslutninger 

 bransjeorganisasjoner 

 hovedstyre 

 representantskap 

 kongress 
 
Yrkesorganisasjoner og bransjeorganisasjoner er egne rettssubjekter med mindre annet er avtalt. 

Avvikelse fra Deltas organisasjonsstruktur skal legges fram for og må godkjennes av Deltas hovedstyre. 

Hovedstyret kan opprette eller godkjenne andre former for organisering av Deltas medlemmer. 

I slike tilfeller fastsetter Deltas hovedstyre rettigheter og plikter, herunder representasjon i Deltas styrende organer.  

Endringer i STAFOs vedtekter 

For at STAFO skal kunne gå inn i Delta må det gjøres en endring i vedtektenes § 1 Navn og 

tilslutning. 

§ 1 Navn og tilslutning  

STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en 

sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS. 
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Endringer i STAFOs vedtekter krever ikke at MO’ene har behandler saken på sine årsmøter. Det 

følger av følgende bestemmelser i STAFOs vedtekter:  

§ 8 Rettigheter og plikter 

8.1. Medlemsorganisasjonene plikter å sende inn endrede vedtekter, sist avlagte regnskap og årsberetning og 

protokoll fra sist avholdte møte i høyeste organ uten ugrunnet opphold. Det samme gjelder melding om endringer i 

medlemsmassen. Medlemsorganisasjonenes vedtekter skal ikke være i strid med STAFOs vedtekter. 

8.2. Medlemsorganisasjonene plikter å rette seg etter vedtak i STAFOs styrende organer. 

Endring av Deltas framtidige opptaksområde 

På sitt møte 26.-28 august fattet Deltas hovedstyre følgende vedtak i «Sak 14-69 Deltas fremtidige 

opptaksområde»: 

Vedtak: 

Med bakgrunn i prosess om Deltas fremtidige opptaksområde vil hovedstyret anbefale for representantskapet at 

deltas opptaksområde, i denne omgang, beskrives i Deltas vedtekter, ved at § 3 Medlemmer endres til: 

§ 3 Medlemmer 

Som medlemmer kan opptas: 

1. Arbeidstakere i offentlige og private virksomheter.  

2. Arbeidstakere som kan være medlemmer i yrkes- og bransjeorganisasjoner i Delta. 

3. Medlemmer i organisasjoner med samarbeidsavtale med Delta. 

4. Studenter, elever og lærlinger som faller inn under definisjonen av utdanningsmedlemmer, jfr. § 2 

Hovedstyret kan godkjenne medlemskap for andre enn de som er nevnt under punkt 1-4 

 Forslaget sendes på høring, jfr. Deltas vedtekter § 20. 

Varsling av YS 

Utmelding av YS er regulert i vedtekter for YS: 

§ 19 Utmelding 

1. En tilsluttet organisasjon kan melde seg ut av YS pr. 31.desember med et varsel på minst 12 måneder. 

Siden Delta overtar forpliktelsen til å betale YS-kontingent for STAFOs medlemmer, blir YS ikke 

økonomisk skadelidende ved at Delta og STAFO går sammen. Derfor blir dette ikke behandlet som 

en utmelding. 

Plikten til å melde fra til YS om endringer i organisasjonsområde/omfang er regulert i vedtekter for 

YS: 

§ 13 Grensedragning og tarifftilgang 

7. Forslag om vedtektsendringer i den enkelte medlemsorganisasjon som innebærer en utvidelse av 

organisasjonsområdet/omfanget, forelegges sentralstyret og organisasjonene. 

Delta må endre sin omfangsbestemmelse for å kunne organisere STAFOs medlemmer. Deltas 

hovedstyre fremmer forslag om nødvendige vedtektsendring. Forslaget forelegges YS i tråd med 

paragraf 13 i YS’ vedtekter.  
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Virksomhetsledd  Deltas organisasjonsledd i den enkelte virksomhet hvor det er valgt en tillitsvalgt av og blant 
Deltas medlemmer i virksomheten. 

Lokalt ledd  Med lokalt ledd 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. 

Virksomhetsledd og lokale ledd i Delta 

Deltas medlemmer er tilsluttet lokale ledd/virksomhetsledd, som ivaretar inntekts- og arbeidsforhold. 

I tillegg er et flertall av medlemmene også medlemmer i en YO, som ivaretar yrkesfaglige interesser. 

Delta har om lag 500 lokale ledd, 350 virksomhetsledd og 19 YO’er. Det største lokale leddet har 

om lag 1.400 medlemmer. Det største virksomhetsledd har om lag 40 medlemmer.  

Virksomhetsledd og lokale ledd i Delta er definert i Deltas vedtekter § 2 Definisjoner: 

 

Deltas lokale ledd og virksomhetsledd er beskrevet i vedtektenes paragraf 8. 

§ 8 Lokal organisering 

Delta er lokalt organisert i: 

1. Lokale ledd, jfr. § 2 

2. Virksomhetsledd, jfr. § 2 

Deltas yrkesaktive medlemmer, lærlinger og medlemmer med permisjon fra sitt ansettelsesforhold og fritak fra ordinær 
kontingent skal som hovedregel inngå i Deltas lokale ledd eller virksomhetsledd jfr. pkt 1 og 2 over. 

Deltas virksomhetsledd og lokale ledd skal gjennom sine avtaletillitsvalgte ivareta virksomhetsleddets-/det lokale leddets 
oppgaver i forhold til det best opplevde medlemstilbudet og leddets oppgaver i forhold til organisasjonsdemokratiet. 

Den øverste avtaletillitsvalgte i virksomheten er leder av virksomhetsleddet/det lokale leddet I lokale ledd som består av 
flere virksomhetsledd velges en leder for det lokale leddet av og blant de avtaletillitsvalgte. 

Lokale ledds forslag til organisering skal godkjennes av Deltas hovedstyre.  
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§ 10 Yrkes- og bransjeorganisasjoner og yrkessammenslutninger 

1. Grunnlaget for yrkes- og bransjeorganisasjoner, samt yrkessammenslutninger er medlemsgruppers felles 
utdanning, felles yrkestilhørighet og/eller felles sektortilhørighet. 
Yrkes- og bransjeorganisasjonene samt yrkessammenslutningene har status som landsomfattende 
organisasjoner/sammenslutninger innenfor Delta hvis formål er: 

 å ivareta medlemmenes yrkes- og utdanningsmessige interesser 

 å virke konsultativt overfor Delta i lønns- og arbeidsforhold 

 å arbeide for medlemmenes anseelse og faglige standard 

2. Hovedstyret forestår godkjenning av avtaler med yrkes- og bransjeorganisasjoner. 
Yrkes- og bransjeorganisasjonene har rett til å velge egne styrer. Yrkes- og bransjeorganisasjonenes vedtekter må 
være i tråd med ufravikelige bestemmelser i Deltas vedtekter. Endringer i yrkes- og bransjeorganisasjonenes 
vedtekter skal godkjennes av hovedstyret, hvis vedtak kan ankes til representantskapet. 

3. Yrkessammenslutningene kan velge egne styrer eller arbeidsutvalg. Yrkessammenslutningenes retningslinjer må 
være i tråd med ufravikelige bestemmelser i Deltas vedtekter. Retningslinjene fastsettes av Deltas hovedstyre etter 
at yrkessammenslutningens styre/arbeidsutvalg har gitt sin anbefaling. Endringer i yrkessammenslutningenes 
retningslinjer presenteres for og behandles av hovedstyret, hvis vedtak kan ankes til representantskapet. 

4. Yrkesorganisasjonenes, yrkessammenslutningenes og bransjeorganisasjonenes leder deltar i nettverk i det 
fylke/den region de er bosatt. 

Deltas vedtekter 

Deltas yrkesorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og 

yrkessammenslutninger (YO’er) 

Deltas 19 YO’er har fra om lag 50 til 7.500 yrkesaktive medlemmer. YO’er i Delta er beskrevet i 

vedtektenes paragraf 10. 

Medlemstall per 1.6.14 

 Yrkesaktive Passive 

 medlemmer medlemmer 

Aktivitørenes Landsforbund 1303 511 

Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon 2558 464 

Branntjenestenes Yrkesorganisasjon 1044 244 

Delta Energi 351 51 

Fotterapeutforbundet 823 85 

Helsefagarbeidere i Delta 7477 2466 

Kirkeansatte 835 498 

Kontoret 4564 1023 

Kost- og ernæringsforbundet 1462 280 

Kulturforbundet 949 524 

Norsk Audiografforbund 281 68 

Norsk Helsesekretærforbund 3973 1299 

Norsk Tannpleierforening 831 238 

Norske Medisinfaglige Teknikere 57 27 

Null til atten 5874 2608 

Næringsansattes Yrkesorganisasjon 220 186 

Portørene 204 27 

Service & Drift  1929 401 

SKL 934 637 

TOTALT 35669 11647 
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§ 3 Medlemskap 

3.1. STAFO består av medlemsorganisasjoner fra offentlig og privat virksomhet. Medlemmene tilsluttes STAFO via 

underliggende medlemsorganisasjoner. 

3.2. En medlemsorganisasjon må bestå av minst tre medlemmer, hvorav ett medlem må være tillitsvalgt. 

3.3. Søknad om medlemskap og utmelding skal skje skriftlig. 

3.4. Direktemedlemmer kan tas opp når vedkommende ikke har adgang til å være medlem i en tilsluttet 

medlemsorganisasjon. 

3.5. Opptak av medlemsorganisasjoner avgjøres i hvert tilfelle av Sentralstyret. 

3.6. En representant for STAFOs ledelse har møterett på møter i medlemsorganisasjonenes høyeste organ. 

STAFO sentralt skal motta innkalling og saksdokumenter samtidig med organisasjonens medlemmer.  

3.7. Skriftlig utmelding av medlemsorganisasjon må skje senest 31. desember og effektueres 30. juni i påfølgende 

år - jfr § 9.7 

3.8. Sentralstyret kan utelukke en medlemsorganisasjon eller et direktemedlem som handler mot disse vedtekter 

eller på annen måte motarbeider eller skader STAFO. Avgjørelsen kan ankes til Representantskapet. 

3.9. Sentralstyret kan også utelukke en medlemsorganisasjon eller et direktemedlem som skylder kontingent for 

mer enn seks måneder. 

3.10. Underretning om utelukkelse sendes rekommandert. 

3.11. En medlemsorganisasjon eller et direktemedlem som er utelukket, kan gjenopptas etter vedtak i Sentralstyret. 

3.12. Etter at en medlemsorganisasjons høyeste organ har fattet endelig vedtak om utmelding, kan ikke 

medlemsorganisasjonens medlemmer ha tillitsverv i eller for STAFO. Det samme gjelder utelukkede 

medlemmer. 

3.13. Organisasjon / medlem har ikke noe krav på andel i forbundets kasse og fond etter utmelding / utelukkelse. 

MO’er i STAFO 

 
STAFOs medlemmer er organisert i 40 selvstendige medlemsorganisasjoner. Det er viktig å være 

klar over at MO’er og YO’er ikke er det samme. STAFOs MO’er ligner med på 

virksomhetsledd/lokale ledd enn  på YO’er. Noen av MO’ene har lokal organisering knyttet til 

virksomhet/geografi eller en kombinasjon av dette, og har egne styrer og ledere. 

Relasjonen mellom STAFO og MO’ene er regulert i vedtektenes § 3. 

 
 

Bestemmelsene om oppløsning av en medlemsorganisasjon i STAFO framgår av MO’ens egne 

vedtekter. Det er kun MO’ene som kan vedta å oppløse seg selv.   
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Oversikt over MO’er i STAFO 

Sum yrkesaktive og passive medlemmer per 1. juli 2014.  

Fagsjefenes Forening ved Det Norske Teatret 6 

Husbankens Funksjonærforening 83 

IT Forbundet 1094 

Kriminalomsorgens Lederforbund 271 

Losoldermennenes Landsforening 10 

Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening 144 

Museumsansattes Forening 432 

Norsk Losfobund 376 

Norsk Toglederforening 149 

NRKs Tverrfaglige Forening 959 

STAFO Norges Blindeforbund 76 

Postansattes Landsforening 112 

Raufoss Funksjonærforening 27 

Redningstjenestens Personalforening 48 

Riksrevisjonens Tjenestemannslag 220 

STAFO SFL (tidl. Sosialpedagogisk Felleslag) 89 

Signal- og Teleteknikernes Forening 351 

Skipskontrollens Forening 96 

Slottspersonalets Forening 58 

STAFO Fisk og Hav 214 

STAFO Fredskorpset 29 

STAFO Jernbane 187 

STAFO Kyst 116 

STAFO Landbruk 76 

Stafo Luftfart 455 

STAFO Samfunnssikkerhet 142 

STAFO  Statens havarikommisjon for transport (SHT) 10 

STAFO Statens Vegvesen 195 

STAFO Statkraft  7 

STAFO-foreningen i Innovasjon Norge 24 

STAFO-foreningen i Statens Landbruksforvaltning 51 

STAFO-foreningen i Stortinget 131 

STAFO-foreningen i Trygg Trafikk 15 

STAFO-foreningen i Vinmonopolet Arcus Vectura 58 

STAFO-foreningen ved Norske 4H 21 

STAFO-foreningen ved Statens Innkrevingssentral 109 

STAFO-laget ved Kunsthøyskolen i Oslo 20 

Statens Veitjenestemannsforbund 26 

Strand Unikorn Personalforening 8 

UDLAF (lokalt ansatte i utenrikstjenesten) 103 

(Direkte medlemmer) 54 

(Direkte pensjonister) 21 

STAFOs Pensjonistforening 133 

Totalt 6806 
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Tariff/partsforhold/avtaletillitsvalgte 
Dagens partsforhold  

Medlemmer fordelt på sektorer i YS per 1.1.2014: 

 

 Staten: Medlemmene i Delta og STAFO er omfattet av hovedavtalen og tariffavtalen som er inngått 

mellom YS Stat og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Begge 

organisasjoner er representert i YS Stats sektorstyre. Deltas tillitsvalgte og STAFOs 

medlemsorganisasjoners tillitsvalgte ivaretar hovedavtalens bestemmelser lokalt. 
 

STAFOs medlemsorganisasjoner forhandler enten etter fullmakt fra STAFO («avledet 

forhandlingsrett») eller som selvstendig part, ref. vilkår i tjenestetvistloven.  

 Kommunene: Sentrale forhandlinger ivaretas gjennom YS Kommune, men partsforholdet er likevel 

forbundsvis. Både STAFO og Delta er representert i YS Kommunes sektorstyre. Delta er YS’ største 

forbund i KS-området. I lokale forhandlinger ivaretas medlemmene av lokale avtaletillitsvalgte.  

 Spekterområdet: Alle medlemmer i STAFO og Delta er omfattet av hovedavtalen og A-

overenskomsten mellom YS Spekter og Spekter. Delta er YS' største forbund i Spekterområdet. Både 

Delta og STAFO sitter i sektorstyret. Lokale overenskomster forhandles og inngås av lokale 

tillitsvalgte/MO’er.  

 Virke HUK-området: Både STAFO og Delta har medlemmer på det såkalte «Virke HUK»-området. 

YS er part i hovedavtalen. Det finnes sju landsoverenskomster på området. Delta er part i alle sju, 

mens STAFO er part i Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner og 

Landsoverenskomsten for virksomheter. Lokale tillitsvalgte/MO’er forhandler lokalt. 

 NHO-området: Gjennom en samarbeidsavtale med Negotia leier både STAFO og Delta 

Funksjonæravtalen som YS er part i, og betaler en avgift for dette. I sentrale forhandlinger har STAFO 

og Delta en observatør hver. Lokalt ute i virksomhetene er det lokale tillitsvalgte/MO’er som forhandler, 

men ved tarifftvister er det Negotia som har søksmålskompetansen/-retten på avtalen, dvs. retten til å 

opptre som saksøker eller saksøkt. Det er også inngått en tariffavtale mellom STAFO og NHO Luftfart 

gjeldene for ansatte på Stord flyplass. Både Delta og STFO har en plass i YS-Privats sektorstyre. 

Delta er part i NHO Service (Avtale 325 Ambulanse). 
 

 Andre: Delta er i tillegg part i tariffavtaler med KS Bedrift, Kirkens arbeidsgiver- og 

interesseorganisasjon (KA), Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Arbeidsgiverforening for 

samvirkeforetak (SAMFO), Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL), Norsk Musikkråd, FUS-

barnehagene (Trygge Barnehager) 

 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 «husavtaler» i virksomheter hvor IT forbundet organiserer medlemmer. For Delta gjelder det 

særlig helsesekretærer på legekontor. 

  

 Totalt antall 
medlemmer 

Yrkesaktive 
Totalt 

YS- 
Kommune 

YS- 
Spekter 

YS- 
Stat 

YS- 
Privat 

Delta 68 364 42 628 28 029 7 961 186 5 954 

STAFO 6 873 5 818 103 1 691 2 724 1 300 

Totalt 75 237 48 446 28132 9 652 2 910 7 254 
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Regler om partsforhold i den statlige tariffavtalen 

Det er Tjenestetvistloven som regulerer hvem som er part i tariffavtalen i staten. STAFO fyller 

vilkårene i tjenestetvistloven § 3 nr 2. STAFOs medlemsorganisasjoner har enten avledet 

forhandlingsrett eller selvstendig forhandlingsrett. Avgjørende for det ene fremfor det andre er om 

de fyller vilkårene i tjenestetvistloven § 3 annet ledd. 

 

  
Lov om offentlige tjenestetvister [tjenestetvistloven]. 

§ 3. Hovedsammenslutning av tjenestemannsorganisasjoner og yrkesorganisasjoner har forhandlingsrett såfremt: 

1. den har minst 20.000 tjenestemenn som medlemmer og 

2. de tilsluttede forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner og yrkesorganisasjoner (jf. annet 
og tredje ledd) representerer minst 5 virksomheter 

eller 

1. den har minst 40.000 tjenestemenn som medlemmer og 

2. de tilsluttede forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner og yrkesorganisasjoner (jf. annet 
og tredje ledd) representerer minst 3 virksomheter. 

Tjenestemannsorganisasjon har forhandlingsrett såfremt:  

1. den omfatter tjenestemenn i en virksomhet eller i en tjenestegren, 

2. har minst 50 tjenestemenn som medlemmer og 

3. medlemstallet utgjør minst halvparten av tjenestemennene i landet i vedkommende virksomhet eller 
tjenestegren. 

Landsomfattende organisasjon som organiserer arbeidstakere fra ett yrke og som opptar medlemmer både i og 

utenfor statstjenesten, har forhandlingsrett såfremt den har minst 200 tjenestemenn som medlemmer og disse utgjør 

minst halvparten av tjenestemennene i landet innenfor vedkommende yrke. 

Hovedsammenslutning av tjenestemannsorganisasjoner og landsomfattende organisasjon som organiserer 

arbeidstakere fra ett yrke har forhandlingsrett, såfremt hovedsammenslutningen eller organisasjonen var registrert 

som forhandlingsberettiget per 1. januar 2002 og fremdeles oppfyller de vilkår som da gjaldt. 
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§ 9 Sentral organisering 
Deltas sentrale organisering utgjøres av organisasjonens sentrale styringsstruktur og 

består av: 

Tre beslutningsorganer: 

 kongressen 

 representantskapet 

 hovedstyret 

§ 13 Representantskap og kongress 

1. Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet og består av 

hovedstyret og representanter fra fylker, yrkesorganisasjoner, 

yrkessammenslutninger, bransjeorganisasjoner, samt ung-representanter. 

 Fylkene har hver en representant per påbegynt 1000 yrkesaktiv medlem (per 1. januar hvert år). 

 Yrkesorganisasjonene, yrkessammenslutningene og bransjeorganisasjonene har en representant hver. 

 Hver region har én ung-representant. 

 Hovedstyret avgjør i særskilte tilfeller/saker utvidet representasjon med fulle rettigheter i Deltas styrende 
organer. 

 Hovedstyrets medlemmer har stemmerett unntatt i spørsmål om beretning og regnskap. 

(Dette er et utdrag, og ikke hele § 13) 

Representasjon – internt og eksternt 

Aktuelle paragrafer i Deltas vedtekter 

Nedenfor følger de mest aktuelle paragrafene i Deltas vedtekter når det gjelder representasjon i 

styrende organer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

§ 14 Hovedstyre 

Hovedstyret leder organisasjonen mellom møtene i representantskapet. Kongressen velger et hovedstyre på elleve 
medlemmer. Hovedstyret består av leder, 1. og 2.nestleder. Åtte hovedstyremedlemmer med personlige 
varamedlemmer hvorav én fra hver region, én fra yrkes-, bransjeorganisasjonene og yrkessammenslutningene. I tillegg 
velges én ungrepresentant med tale- og forslagsrett. 

1. De ansatte er representert i administrative saker i henhold til tariffavtale mellom Delta og de ansattes organisasjon. 
Hovedstyret avgjør hva som er administrative saker i henhold til de ansattes representasjon. 

(Dette er et utdrag, og ikke hele § 14) 
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Endringsforslag av betydning for representasjon i Delta 

På sitt møte 26.-28 august fattet Deltas hovedstyre vedtak.  

Vedtak i «Sak 14-62 Vedtektsendringer – forslag til representantskapet»: 

1. Hovedstyret anbefaler for representantskapet at Deltas hovedstyre utvides med én representant fra Ung i 

Delta med tale, forslags- og stemmerett. 

2. Hovedstyret anbefaler for representantskapet at Deltas hovedstyre utvides med to representanter for de 

ansatte med tale, forslags- og stemmerett. 

3. Hovedstyret anbefaler for representantskapet at hovedstyrets forslag til vedtektsendringer godkjennes. 

Forslaget sendes på høring, jfr. Deltas vedtekter § 20. 

 

Vedtak i «Sak 14-67 Adgang for STAFO til representasjon i Deltas hovedstyre»: 

§§ 13 og 14 – Forslag om å fravike paragrafene for en periode: 

Hovedstyret ber om representantskapets tilslutning til at Delta fraviker §§ 13 og 14 i perioden 1.1.-31.12.2015 En 

godkjenning av avvik fra vedtektenes §§ 13 og 14 krever 2/3 flertall i representantskapet.  

I nevnte periode opprettholdes gjeldende vedtekter, kun med fravik fra de nevnte paragrafer.  

Fraviket gjelder: 

1. STAFO gis i perioden 1.1.-31.12.2015 en representant og en vararepresentant i Deltas hovedstyre. 

2. STAFO gis i perioden 1.1.-31.12.2015 plass i Deltas representantskap med ett medlem per påbegynt 1000 

yrkesaktivt medlem per 1.1.2015. Representantene gis to stemmer hver.  

3. STAFO ivaretar selv valgordning og valg til punktene 1 og 2. 

Begrunnelse: 

Hovedstyret ønsker å legge til rette for klare rammer i det som omtales som fase 1 i arbeidet med at STAFO 

innlemmes i Delta fra 1.1.2015. Et bidrag i den anledning er formalisering av samarbeidet med forpliktende 

arenaer, slik representantskapet og hovedstyret er. 

Hovedstyret mener det er formelt riktig at representantskapet tar stilling til en tidsbegrenset fravik fra §§ 13 og 14 

og fremme derfor overnevnte forslag.    
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§ 3 Medlemmer 

Som medlemmer kan opptas: 

1. Arbeidstakere i kommunale, interkommunale, fylkeskommunale og regionale virksomheter, samt helseforetak. 
2. Arbeidstakere som utfører oppgaver som er ivaretatt av, eller hvor ansvaret er lagt til kommunen, fylkeskommunen 

eller helseforetaket. 
3. Arbeidstakere i private og offentlige helseinstitusjoner. 
4. Arbeidstakere som kan være medlemmer i yrkes- og bransjeorganisasjoner i Delta. 
5. Medlemmer i organisasjoner med samarbeidsavtale med Delta. 
6. Studenter, elever og lærlinger som faller inn under definisjonen av utdanningsmedlemmer, jfr § 2  

Hovedstyret kan godkjenne medlemskap for andre enn de som er nevnt under punkt 1-6. 

 

§ 4 Medlemskap 

Medlemmene har et individuelt og personlig medlemskap i Delta, med rettigheter og plikter fastsatt i Deltas vedtekter 
eller vedtak fattet av Deltas styrende organer.  

Hovedstyret kan fastsette nærmere bestemmelser om rettigheter og plikter, samt organisasjonsform for Deltas 
utdanningsmedlemmer og øvrige medlemmer som er fritatt for ordinær kontingent. 

Hovedstyret kan i særskilte tilfeller etablere spesielle medlemskapsformer. Ved avtale om slike medlemskapsformer skal 
det klart framgå hvilke rettigheter og plikter som gjelder. 

§ 3 Medlemskap 

3.1. STAFO består av medlemsorganisasjoner fra offentlig og privat virksomhet. Medlemmene tilsluttes STAFO 

via underliggende medlemsorganisasjoner. 

3.4. Direktemedlemmer kan tas opp når vedkommende ikke har adgang til å være medlem i en tilsluttet 

medlemsorganisasjon. 

 

Individuelt og personlig medlemskap 

Bestemmelser om opptak av individuelt og personlig medlemskap 

 
Delta 
Bestemmelsene om individuelle medlemmer er regulert i vedtektenes § 3 Medlemmer og § 4 

Medlemskap: 

 

STAFO 

I STAFO er det individuelle medlemskapet knyttet til MO’ene. Bare et lite antall er 

direktemedlemmer i STAFO. I vedtektenes § 3 Medlemskap er det punkter om omhandler opptak av 

individuelle medlemmer:  
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Oppfølging, tilbud og tjenester 
For mer informasjon om dagens oppfølging av og tilbud/tjenester til medlemmer og tillitsvalgte viser 

vi til de to organisasjonenes nettsider. 

 

Les mer om STAFOs medlemstilbud på www.stafo.no 

 

Les mer om Deltas medlemstilbud på www.delta.no  
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Yrkesfaglig tilbud i Delta 

• «Din jobb & karriere» 

• Yrkesorganisasjoner 

• Fagstiger 

• Kurs og aktiviteter 

• Deltas stipendordning  

  



  

16 Vedlegg til beslutningsgrunnlag Delta – STAFO 

Deltas opplæringstilbud til avtaletillitsvalgte 
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STAFOs opplæringstilbud til tillitsvalgte  

Modulkursene  

Modulkursene består av fem moduler og ved gjennomføring av alle fem modulene tildeles 
tillitsvalgte et kompetansebevis. Modulkursene er følgende: 

a) Modul 1 

Organisering av arbeidslivet, rollen som tillitsvalgt og rekruttering  

b) Modul 2 

Forhandlinger 

c) Modul 3 

Lov - og avtaleverk 

d) Modul 4  

Når arbeidsforholdet endrer seg  

e) Modul 5 

Media, lobby og påvirkningskompetanse 

Som utgangspunkt er modulkursene tiltenkt tillitsvalgte, men ved ledig plass på kursene er det 
muligheter for ordinære medlemmer å delta, og særlig hva angår modul 1. Modul 1 og 2 tilbys fast 
to ganger i året og modul 3 og 4 to ganger i året ved behov. 

Modul 5 en gang i året. 

Andre kurs og temadager 

STAFO avholder også andre kurs og temadager i løpet av året. Hold deg oppdatert på slike kurs og 
temadager som avholdes gjennom vår aktivitetskalender.  

 

  



  

18 Vedlegg til beslutningsgrunnlag Delta – STAFO 

Kontingentsatser  
(det som det enkelte medlem betaler) 

Kontingent – STAFO-medlemmer 

Til MO’ene 

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.)  

Kontingent – Delta-medlemmer 2014 

  

 1,45 prosent av brutto lønn  

 Minimumskontingenten er  kr  55,- per måned  kr 660,- per år 

 Maksimumskontingent er pr. 1.1 2014  kr  508,- per måned kr  6.096,- per år 

 Beregnet gjennomsnittskontingent i 2014  kr  356,- per måned  kr  4.273,- per år 
 

 I tillegg til kontingent betales en egen OU-avgift (opplærings- og  
utviklingsmidler) til Delta på  kr  20,- per måned  kr  240,- per år 

 

Fritak for ordinær kontingent til Delta er medlemmer som: 

 er utdanningsmedlemmer 

 er permittert eller har permisjon uten lønn 

 avtjener militær- eller siviltjeneste 

 er pensjonert 
 

Fritak for ordinær kontingent til Delta i inntil tre år sammenhengende, har medlemmer som: 

 er under etter-/videreutdanning uten lønn 

 ikke er i lønnet arbeid 
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For 2014 blir kontingenten 1.860 kroner per år. 

Kontingenten betales etter følgende skala: 

Hel kontingent (t.o.m. 600 medlemmer)....................................................................... kr 1.860,- per år  

75 % kontingent (f.o.m. 601 medlemmer) .................................................................... kr 1.395,- per år 

Hel kontingent for deltidsansatte i stilling fra 51 % til 99 % ......................................... kr  1.860,- per år 

50 % kontingent for deltidsansatte fra 1 % til 50 % ..................................................... kr 930,- per år 

25 % for pensjonister, andre trygdede, permitterte, 

medlemmer på attføring, ventelønn og lignende ......................................................... kr 465,- per år 

10 % for studenter, lærlinger og aspiranter, samt medlemmer 

med full permisjon uten lønn ........................................................................................ kr  186,- per år 

Direktemedlemmer 2,5 ganger hel kontingent ............................................................. kr  4.650,- per år 

Medlemmer med delvis permisjon uten lønn vurderes i henhold til regler for deltidsansatte. Se vedtektenes § 9.4.Kontingent til 
sikringsfondet er kr 180,- pr. medlem per. år. Aspiranter og deltidsansatte betaler halv kontingent. Pensjonister betaler ikke 

kontingent til sikringsfondet. 

Økonomi og pengestrøm 

Innkreving og overføring av penger 

 Delta: Hovedprinsipp et er at Delta krever inn kontingent og overfører penger til lokale ledd og 

YO’er. Unntaket er at fire av YO’ene selv krever inn kontingent og overfører penger til Delta som 

betaling for det generelle, individuelle medlemstilbudet samt for basistjenester til YO’en som 

organisasjon. 

 STAFO: MO’ene krever inn kontingent og overfører penger videre til STAFO etter skalaen 

nedenfor.  

 

OU-midler 

 STAFO: Medlemmene betaler ikke en egen OU-avgift. STAFOs OU-midler består kun av det de 

får gjennom avtalene om OU-ordningen i det enkelte tariffområdet. 

 Delta: Medlemmene betaler kr 20,- per mnd. i OU-avgift. I tillegg mottar Delta OU-midler fra de 

enkelte tariffområdene i.h.t. gjeldende OU-ordninger. 
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Sikrings-, garanti- og reservefond 

 STAFO: En spesifisert andel av kontingenten overføres til sikringsfondet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delta: Delta avsetter midler til sitt garantifond fra den ordinære kontingenten. 

  § 18 Fonds 

Delta skal ha et garantifond og et reservefond. 

I forbindelse med årlig behandling av Deltas økonomiplan fastsetter representantskapet mål for fondenes størrelse, samt hvordan 

disse skal nås. 

Hovedstyret fastsetter regler for bruk av garantifondet til utgifter ved streik og lockout. Annen bruk av midlene kan bare vedtas av 

representantskapet. 

Reservefondet er et driftsfond som disponeres av hovedstyret. 

Plassering av fondsmidler avgjøres av hovedstyret. 

§ 10 Sikringsfond 

10.1. STAFOs sikringsfond er opprettet for at forbundet skal ha midler til: 
a) utgifter i forbindelse med kollektiv arbeidsnedleggelse  
b) juridisk bistand i sak som forbundets sentralstyre finner å være av slik betydning at den bør behandles av jurist, eventuelt 

med sikte på rettssak 
c) å dekke omkostninger helt eller delvis ved eventuell rettssak som Sentralstyret vedtar at STAFO skal anlegge 
d) å dekke omkostninger helt eller delvis ved eventuell rettssak som med Sentralstyrets samtykke anlegges av 

medlemsorganisasjon eller medlem.  
e) å stille de garantier som konfliktberedskapen i YS pålegger STAFO 

10.2. Representantskapet fastsetter kontingenten til sikringsfondet. Kapitalens avkastning tillegges fondet. Fondets avkastning kan 
unntaksvis med Representantskapets godkjennelse benyttes til påtrengende utgifter eller til nødvendig styrking av STAFO. 
For å yte økonomisk støtte av vesentlig omfang til medlemmer under arbeidsnedleggelse, kan sentralstyret skrive ut 
ekstrakontingent. 

10.3. Sentralstyret disponerer sikringsfondet i henhold til vedtektene. Det føres særskilt regnskap for fondet. Regnskap og status 
revideres av forbundets revisorer og forelegges de ordinære representantskapsmøter til godkjennelse. Regnskap og status for 
fondet sendes medlemsorganisasjonene og direktemedlemmene som eget bilag. Midlene kan, etter Sentralstyrets vedtak, 
anbringes i fast eiendom, i garanterte obligasjoner eller andre sikre verdier.  Midlene for øvrig anbringes i bank, og disponeres 

i fellesskap av lederen og en person oppnevnt av Sentralstyret. 
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Ansatte 

Organisering av Deltas administrasjon 

Dette er en oversikt over dagens organisering av den administrasjonen som dagens ansatte i 

STAFO skal inn fra 1.1.2016. 

 

 


