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Innledning
I forbindelse med Representantskapet(Rep.skap) 2014 ble det gjort vedtak om at STAFO burde sette
ned en gruppe for å se på STAFOs fremtid, herunder utvikling og optimalisering av organisasjonen for
fremtiden. Vedtaket lyder som følger: «Sentralstyret pålegges å nedsette en prosjektgruppe som
utreder hvordan STAFO som en selvstendig org skal utvikle seg for å betjene medlemsorganisasjonene
på en best mulig måte.» Ut fra dette ble prosjekt «STAFOs fremtid» opprettet og gjennom
styringsgruppa ble det utarbeidet et mandat som prosjektgruppa skulle arbeide etter. Prosjektgruppa
fikk så tilnærmet i overkant av et kvartal til å arbeide med problemstillingene for å utarbeide en
rapport ut fra mandatet.
Prosjektgruppa er satt sammen av 6 medlemmer fra STAFOs medlemsorganisasjoner (MO).
Styringsgruppa (les: STAFOs sentralstyre) fikk inn forslag på representanter fra MO-ene, og gjorde et
utvalg ut fra forslagene. MO-er som fikk representanter i prosjektgruppa var IT forbundet,
Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening (MTL), Museumsansattes Forening (MAF),
Riksrevisjonens Tjenestemannslag (RTL), Norsk toglederforening og Stafo Luftfart. I tillegg til disse
medlemmene var også de ansatte representert i prosjektet med en representant.
Vi i prosjektgruppa har siden 6.januar 2015 analysert punkt for punkt i henhold til mandatet gitt av
styringsgruppa. Områdene er fra prosjektgruppa tillagt en likevekt, det vil si at ingen områder er
prioritert over eller under hverandre under analyseringen av de enkelte hovedpunktene. Etter å ha
analysert områdene hver for seg, har vi i prosjektet sett på hvordan de forskjellige områdene
påvirker hverandre. Delkonklusjoner er gitt på de enkelte områdene for så å ta denne inn i en
sammenfatning av alle områdene og ut i fra helheten trekke en hovedkonklusjon. Gjennom
utarbeidelse av en hovedkonklusjon har det vært naturlig å vekte de enkelte områdene for så å
trekke ut en hovedkonklusjon. Når det er sagt, er det av prosjektgruppas oppfatning at rapportens
hovedkonklusjon vil gagne alle områdene gitt av mandatet.
Områder fra mandatet ble tidlig i mandatet fordelt på hvert enkelt medlem i gruppa, alle i
prosjektgruppa har uansett bidratt på alle områdene. Dette slik at alle har helhetsinntrykk, eierskap
til- og rapporten er forankret i gruppa. Ingen i gruppa er forskere eller eksperter på STAFO, derfor var
det av viktighet at samtlige hadde et solid fundament på de forskjellige områdene for gode og
«riktige» diskusjoner i prosjektarbeidet. Dette også som et viktig grunnlag for kreativitet og
nytenking i prosjektet. Kompetansen rundt organisasjonsutvikling og rapportskriving, og spørsmål
vedrørende habilitet var tidlig stilte spørsmål fra prosjektgruppa. Grunnet disse spørsmålene har vi
prosjektet derfor har vi benyttet et eksternt firma, Lippestad Kommunikasjon, til bistand på nevnte
områder i siste del av prosjektarbeidet.
Arbeidet har vært lagt opp med 2 dagsmøter og 2 todagersmøter. I tillegg til dette hadde
prosjektgruppa dagsmøte i forkant av STAFOs ledersamling og 1 dag under ledersamlingen var satt av
slik at prosjekt ble presentert og jobbet med av alle representanter på samlingen. Avslutningsvis
møttes prosjektgruppa 1 dag for gjennomarbeid og spissing av konklusjonen. Medlemmene i
prosjektgruppa har arbeidet individuelt og 2 og 2 med de forskjellige områdene gitt i mandatet.
Møtene har i størst mulig grad til koordinering av utført prosjektarbeid, planlegging av videre
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progresjon, etablering av helhetsbilde og forankring i gruppa. Områdene fordelt etter kunnskap og
motivasjon, men alle har i størst mulig grad en oversikt over alle områdene i rapporten. Dette for
forståelse og forankring av prosjektgruppas konklusjon.

Utfordringer STAFO står overfor i dag
I forbindelse med ledersamlingen i februar ble det gjennomført et gruppearbeid for å kartlegge hvilke
hovedutfordringer STAFO står overfor i dag – sett fra medlemsorganisasjonenes (MO) ståsted.
Oppsummert ser MO-ene følgende hovedutfordringer for STAFO som en selvstendig organisasjon:










Liten (?) innflytelse, synlighet og påvirkning innad i YS
o Konkurranse med andre YS-forbund, for lite samarbeid
Liten synlighet i det offentlige rom
Oppsplitting av STAFO og synkende medlemstall
o Et STAFO på vent - STAFO må se framover og komme ut av "DELTA-skyggen"
o Manglende fokus på det som er særegent for STAFO og STAFOs felles mål
o Behov for å samle STAFO etter prosessen som foregikk i 2014 - skape økt engasjement og
samhold blant MO-ene.
o Beholde de MO-ene som har signalisert utmelding
Rekruttere og beholde, herunder å beholde medlemmer/MO-er
o Arbeidslivet er i endring og høyere utdanning er vanligere. Er STAFO et godt nok
alternativ til eksempelvis UNIO og Akademikerne?
o Finne nye områder og grupper, også blant de yngre
o Ta initiativ overfor andre organisasjoner
Utmelding av medlemsorganisasjoner - fare for å miste ytterligere MO-er ved eventuelle
utmeldelser
o Størrelsen på STAFO - fare for at STAFO blir irrelevant
o Økonomi og risiko/behov for økt kontingent (ønske om å være konkurransedyktig
overfor andre organisasjoner)
o Servicekontoret - størrelse på stab, behov for tjenester og kapasitet
Avtaletilgang og grensedragning mellom ulike YS-forbund
o Problematisk at avtalene ikke ligger hos YS, men hos forbundene

Det ble videre diskutert hvordan utfordringene best kan løses og svarene er tatt med som innspill i
prosjektgruppens videre arbeid.
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Involvering i prosjektet
Sentralstyret har i mandatet stilt krav om bred involvering i prosjektgjennomføringen for å sikre at
prosjektgruppens arbeid og anbefalinger er godt forankret i organisasjonen og medlemmenes/MOenes behov for tjenester fra STAFO.
Milepælsplanen bidrar til å sikre at Sentralstyret holdes løpende orientert om
prosjektgjennomføringen, og prosjektgruppen har valgt ulike arenaer for å sikre en bredest mulig
involvering fra organisasjonen forøvrig. Stikkord her er gruppearbeid, spørreundersøkelse,
nyhetsbrev, questback og intervjuer.
Dag to på ledersamlingen i STAFO 5. - 6. februar var avsatt til presentasjon av prosjektgruppens
arbeid og det ble i den forbindelse gjennomført gruppearbeid med tema:



Hva er STAFOs fem viktigste utfordringer i dag, og hvordan bør disse best løses?
Dersom STAFOs medlemsmasse halveres: hvilke fem utfordringer står STAFO da ovenfor og
hvordan bør disse løses?
Svarene danner grunnlag for prosjektgruppens videre arbeid.
MO-ene ble videre bedt om å besvare et spørreskjema hvor hensikten var å kartlegge MO-enes
behov for tjenester fra STAFOs servicekontor:







Hvilke 10 tjenester vurderes som viktigst?
Hvilke 5 tjenester vurderes som minst viktig?
Er det noen tjenester MO-ene ikke ønsker/har behov for?
Er det tjenester MO-ene ønsker mer av? Nye tjenester?
Ønsker MO-ene mer eller mindre involvering fra STAFO vedr rekruttering?
Har MO-ene medlemmer som blir involvert i en grensedragning mot andre YS-forbund?

Spørreskjemaet ble i tillegg sendt ut til de MO-ene som ikke var representert på ledermøtet. 25 av
STAFOs 40 MO-er har besvart skjemaet og svarene er oppsummert i rapportens punkt 4.2.
Det ble på ledersamlingen uttrykt ønske om en mer jevnlig oppdatering fra prosjektet, og det er i den
forbindelse laget og sendt ut fem nyhetsbrev til MO-ene (det første i uke 8).
Det er videre gjennomført en questback i uke 12/13 for å belyse MO-enes opplevde kvalitet av
servicekontorets tjenester i dag, kommunikasjonen med STAFO, involvering i det arbeidet STAFO gjør
sentralt, samt spørsmål om MO-ens potensielle medlemsutvikling framover og om en eventuell
utmelding fra STAFO. Følgende påstander ble benyttet:




Vi er fornøyde med kvaliteten på tjenestene fra Servicekontoret (rangering 1-6)
Vi er fornøyde med responstiden fra Servicekontoret (rangering 1-6)
Vi opplever at Servicekontoret har tilstrekkelig kapasitet (rangering 1-6)
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Vi er fornøyde med kommunikasjonen med STAFO (rangering 1-6)
Vår organisasjon involveres i det arbeidet STAFO gjør sentralt (rangering 1-6)
Hvor mange nye medlemmer er potensielt i din organisasjon i løpet av det neste året?
(Svaralternativer: 0-5, 6-15, 16-50, flere enn 50 og vet ikke)
Hvor sannsynlig er det at din medlemsorganisasjon kommer til å melde seg ut av STAFO?
(Svaralternativer: 1) det er lite trolig at vi kommer til å melde oss ut, 2) det er fremdeles usikkert
om vi melder oss ut eller ikke, 3) det er sannsynlig at vi kommer til å melde oss ut, eller 4) vet
ikke)

Det var videre mulig å begrunne/kommentere svaret og/eller eventuelt kommentere på hva som skal
til for at MO-en fortsatt skal velge STAFO.
28 av STAFOs 40 MO-er har besvart questbacken og svarene er oppsummert i rapportens punkt 4.4.
Det er gjennomført intervjuer med utvalgte MO-ledere for å få litt mer innsikt i hva som ligger bak
svarene.

Egenkritikk og avgrensning av arbeid og rapport
Vi har ikke lykkes i å hente inn svar fra samtlige organisasjoner når det gjelder spørreskjema under
ledersamlingen i februar. Det var også noen som ikke deltok i gruppearbeid da ikke alle
medlemsorganisasjoner var representert på samlingen.
Når det gjelder Questback hadde vi en oppslutning på nesten 75 prosent. Dette er noe mangelfullt,
men likevel velger vi å legge vekt på den informasjonen som kom frem under Questbackundersøkelsen. Vi mener svarene er representative for STAFOs medlemsorganisasjoner, men det er
viktig å få med seg at ikke alle deltok i undersøkelsen.
Under punktet «hva skal gjøres for at medlemsorganisasjoner som vurderer utmelding av STAFO,
fortsatt skal velge STAFO», har vi avgrenset til de organisasjonene med størst medlemsmasse. Dette
er fordi det sparer tid - og ved å vektlegge dette vil vi mest sannsynlig dekke ønsker fra andre
medlemsorganisasjoner som vurderer å melde seg ut. Noen av områdene gitt i mandatet er
abstrakte og baserer seg i stor grad på «å se inn i fremtiden». Her har vi benyttet tall, trender og
statistikk etter beste evne. Kildereferanse og intervjuobjekter er så langt som mulig forsøkt belyst i
teksten, men teksten vil til tider være basert på synsing og tolking fra intervjuobjekter og
prosjektgruppen.
Alle medlemmene av prosjektgruppa har 100 % jobb ved siden av å sitte i prosjektet. Noen dager har
enkelt medlemmer blitt frikjøpt til å jobbe kun prosjekt, men produksjon av rapporten har vært
basert på inn og ut av prosjektarbeidet.
Bredden i mandatet er tilnærmet eksistensgrunnlaget for STAFO, hvilket gjør at en grundig
dybdeanalyse blir vanskelig innenfor de gitte tidsrammene. Dette gjør at noen av delkonklusjonene
blir en anbefaling om videre analyse dersom man ønsker et enda bedre beslutningsgrunnlag.
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1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN
STAFO er en sammenslutning av i dag 40 selvstendige medlemsorganisasjoner som ble stiftet i 1923.
Etter Arbeidstvistlovens § 1 er STAFO definert som en sammenslutning med hovedformål å ivareta
arbeidstakernes og deres organisasjoners interesser overfor deres arbeidsgivere.
Samlet representerer STAFO ca. 6000 yrkesaktive medlemmer, disse er organisert i offentlige,
offentlige eide og private virksomheter.
YS som ble stiftet i 1977, og som STAFO er et forbund under, er en blanding av industri- og
yrkesforbund og organiserer i alt ca. 227 000 medlemmer.
STAFO er her det åttende største forbundet av i alt atten i YS.
Spennet i antall medlemmer i hvert enkelt forbund er stort og varierer fra det minste med sine ca.
500 til det største med sine ca. 60000.
På mange måter kan man si at STAFO er et YS i miniatyr, der alle 40 medlemsorganisasjonene
organiserer innenfor ulike yrker.
Når man representerer så mange ulike fagmiljø er det ikke gitt at man hele tiden skal ha akkurat de
samme interesser og problemstillinger, noe som til tider kan være utfordrende.
STAFO har gjennom mange år greid å bruke dette som en styrke, og nettopp på grunn av ulikhetene
greid å se helhetlige løsninger. Noe som igjen har blitt verdsatt innad i YS.

1.1.

Politisk innflytelse

I dag har STAFO én stemme inn i YS i egenskap av å være et eget forbund innenfor YS. STAFO innehar
i dag også lederposisjonen i YS Spekter, nestledervervet i inntektspolitisk råd/utvalg samt
lederposisjonen i solidaritetsfondet til YS. I tillegg sitter det representanter i flere ulike råd og utvalg.
Alt dette er et resultat av godt tillitsmannsarbeid i STAFO.
Politikk handler ofte om posisjoner. Spørsmålet STAFO må stille seg er om det er avgjørende for
organisasjonen at den har ledende posisjoner i YS-systemet. Politikk handler også om ideer og
standpunkter. Her er det etter vår mening et behov for at STAFO og YS blir langt tydeligere. Det
syntes som om det er en generell mangel på ideer og standpunkter som kan virke samlende på både
STAFO og ikke minst YS. Det virker som om det først og fremst er i de store forbundene at det
formuleres politiske ideer og standpunkter, og at disse ideene og standpunktene ikke er forankret i
resten av YS.
I en situasjon der YS er splittet i flere leire og uansett ikke har noen felles politikk
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Diagrammet til venstre
viser hvordan de tre
største organisasjonene
har rangert de 10
viktigste
tjenestetilbudene.
Politisk påvirkning
havner her på plass
nummer 8.

Diagrammet under viser hvordan resten av organisasjonene har rangert de ti viktigste
tjenestetilbudene.
Her kommer politisk innflytelse på plass nummer 12.
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Oppsummering
Lederen i YS Stat har presisert at man definitivt ikke ser for seg at det er «kjøttvekta» til hvert enkelt
forbund som blir avgjørende inn i den nye organiseringen av YS. Som alle andre steder vil det også
her bli ført diskusjoner om sak.
Tilbakemeldingen fra organisasjonene er rimelig klar hvor de har rangert «politisk påvirkning» som
henholdsvis nummer åtte for de tre store, og som nummer 12 blant resten av viktige tjenestetilbud.
Tilbakemeldinger ellers viser at medlemmer stoler på at YS ivaretar det politiske til fordel for sine
medlemmer.
Denne modellen har så langt gitt, og etter all sannsynlighet vil fortsette å gi, STAFO den sterkeste
posisjonen av alle forbund i YS - vurdert etter medlemstall. Den politiske innflytelsen avgjøres ikke
kun alene med den ene stemmen vi har inn i YS, men også i alle råd, utvalg og komiteer vi har
representanter - hvor vi ikke er underrepresentert i forhold til størrelse - snarere tvert imot.
Vår representasjon i ulike råd og utvalg i YS er fremdeles avhengig av godt arbeid innad i STAFO.

1.2.

Avtaletilgang

STAFOs medlemsorganisasjoner organiserer i dag medlemmer innen alle avtaleområder; stat,
kommune, Spekter og privat.
Bortsett fra Privat har STAFO avtaletilgang innen alle sektorer. «STAFO har ikke direkte avtaler med
NHO. Vi ivaretar våre medlemmers interesser i denne sektoren gjennom en samarbeidsavtale inngått
med YS-forbundet Negotia. I det private området har vi imidlertid direkte avtale med Virke/HUK.»
(www.stafo.no).
Prosjektgruppen så det som viktig å kartlegge hvilke medlemsorganisasjoner i STAFO som per i dag
mangler avtaletilgang:





innenfor den sektoren de organiserer
hvilke som får tilgang gjennom leieavtaler fra andre YS forbund
hvilke vilkår de får leie avtalen på
hvordan samarbeidet rundt avtalen har vært og er og om det er noen problemer knyttet til
denne leieavtalen.

Avtaletilgang er imidlertid et vanskelig og krevende område, som det har vært jobbet veldig mye
med opp gjennom årene, og det er ikke slik at STAFO bare har latt ting skure og gå. Dette området
har det vært brukt mye tid og ressurser på opp gjennom årene.
Av STAFOs MO-er var det IT forbundet og STAFO Norges Blindeforbund som svarte at de mangler
tilgang til tariffavtaler.
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IT forbundet mangler tilgang til Funksjonæravtalen, IKT avtalen og evt. avtaler i Virke, mens STAFO
Norges Blindeforbund mangler tilgang til avtalen som er inngått mellom Norges Blindeforbund (NBF)
og DELTA, og Hovedavtalen YS-NHO (http://tariffavtaler.nho.no/filer/20142016/207%20Hovedavtalen%20YS%202014-2017.pdf).
IT forbundet leier tilgang til sine 25 medlemmer i Oberthur Technologies som trenger tilgang til
Funksjonæravtalen. Kostnaden er 90,- pr mnd. pr medlem, dette betales av STAFO. Erfaringene til IT
forbundet er at avtalen er dyr. Man opplever at man ikke får så mye igjen for avtalen i den forstand
at IT forbundet «opplever at Negotia aktivt motarbeider oss lokalt og at de ivaretar medlemmenes
rettigheter i forb. med f.eks. tvistesaker på en stemoderlig måte».
IT forbundet har også forsøkt å få IKT avtalen gjeldende for medlemmene i CGI, men opplevde at YS
fellesskapet ikke ønsket dette.
STAFO NBF (ca. 75 medlemmer) har ikke fått tilgang til de tariffavtalene de trenger til sine
medlemmer. De leier avtaletilgang på Hovedavtalen mellom NHO og YS, denne leien betaler STAFO.
Avtalen oppfattes som en dyr ordning. Videre sier STAFO NBF at det ikke er noe samarbeid på deres
nivå (men det skyldes nok mest at Negotia ikke har lokalt tillitsvalgte). Det oppleves også tungvint og
ikke ha full avtaletilgang, og de mener at de kanskje virker useriøse sammenlignet med Fagforbundet
som har lokalt tillitsvalgte som er med og forhandler når Hovedavtalen reforhandles. STAFO NBF må
holde seg oppdatert via nett, i etterkant.
STAFO NBF har ikke noen følelse av at den manglende avtaletilgang fører til at medlemmer melder
seg ut, men de fronter heller ikke at de mangler avtaletilgang når de skal verve nye medlemmer.
Det er relativt få medlemmer i IT forbundet som mangler avtaletilgang (ca. 150 stk), men IT
forbundet ser at det er vanskelig å organisere i NHO og Virke når de ikke har avtaletilgang i disse
områdene. IT forbundet har i dag ingen saker gående der de risikerer å miste medlemmer pga.
manglende avtaletilgang, men ser det likevel som en trussel for IT forbundet. IT forbundet anslår at
det er snakk om 150 - 500 medlemmer de potensielt kan miste på grunn av manglende avtaletilgang,
dersom arbeidsgiver skulle velge å organisere seg i enten NHO eller Virke.
Skulle dette skje vil det i verste fall bety en nedleggelse av IT forbundet, i beste fall at IT forbundets
mulighet for rekruttering er vesentlig begrenset.
Prosjektgruppen vet det er en «allmenn» oppfatning at Funksjonærforeningen i Røde kors valgte å
melde seg ut av STAFO på grunn av manglende avtaletilgang. Prosjektgruppen tok derfor kontakt
med tidligere leder Christina Moen i Funksjonærforeningen i Norges Røde Kors for å få vite mer om
bakgrunnen for deres utmelding fra STAFO, og om det stemmer at manglende avtaletilgang var
grunnen til deres utmeldelse.
Svaret var at STAFO kunne gi tilgang til Funksjonæravtalen, men at «de følte at den ikke hadde
fullgod verdi for dem så lenge man ikke hadde full forhandlingsrett på avtalen», noe STAFO ikke
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hadde med Abelia. «Om det var noe med avtalen, så måtte alt gå gjennom STAFO. Tjenestevei hadde
blitt lang, og de opplevde allerede at svartiden i STAFO til tider ble litt lang.»
I følge Ingerid Bjercke (epost 11.3.2015) så ville full avtaletilgang ført til at da «kunne ikke Negotia
gjort som de gjorde. Det var Negotia som tok initiativet og ettersom de eier avtalen vi låner/leier
kunne vi ikke bruke grensedragningsparagrafen i YS vedtektene».
Samtidig sier Ingerid Bjercke at «Grenseløs tilgang vil skape mange kamper internt og stor uro i
forhold til arbeidsgiversiden. Noen av Hovedavtalene har begrensinger på hvor mange forbund i
samme hovedorganisasjon som får sitte ved bordet.»

Oppsummering og konsekvenser
Prosjektgruppen mener manglende avtaletilgang ikke er en umiddelbar trussel for STAFOfellesskapet. Hverken IT forbundet eller STAFO NBF opplever i dag at de mister medlemmer pga
dette, men IT forbundet ser klart utfordringene som kan oppstå dersom arbeidsgivere som i dag er
uorganiserte velger å organisere seg i NHO eller Virke.
Prosjektgruppen ser likevel på manglende avtaletilgang som et problemområde for STAFO på grunn
av antall medlemmer innen IT forbundet som mangler avtaletilgang og fordi et helt forbund som
STAFO NBF mangler full avtaletilgang for alle sine medlemmer.
Problemstillingen rundt manglende avtaletilgang vil potensielt kunne vanskeliggjøre rekruttering av
hele forbund og av enkeltmedlemmer de ulike forbundene. IT forbundet er det forbundet som i dag
klarest sier at manglende avtaletilgang er av så stor betydning at det i verste fall kan bety nedleggelse
av forbundet. I beste fall kan det bety at muligheten for rekruttering er vesentlig begrenset. Full,
grenseløs tilgang vil også kunne skape stor uro og kamp YS-forbundene i mellom.
Konsekvenser ved manglende avtaletilgang som er blitt påpekt er:
-

Rekruttering blir vanskeligere, og det er vanskelig å rekruttere i sektorer der en ikke har
avtaletilgang
Kan miste enkeltmedlemmer og hele foreninger
Får ikke delta i forhandlingene om ny tariffavtale
Det er dyrt å leie avtaletilgang
Lang tjenestevei

1.3.

Grensedragning

STAFO organiserer innen alle sektorer. En grensedragning innen YS vil potensielt kunne by på
utfordringer for STAFO og medlemsorganisasjonene. Dette avhenger selvsagt av om det vil bli gjort
en grensedragning i YS, hvordan den blir og hvem som får «tilgang» til hvilke områder.
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Det er imidlertid viktig å understreke at ingenting er avgjort når det gjelder evt grensedragninger.
På spørsmålet «Har dere medlemmer som dere ser kan bli involvert i en grensedragning med andre YS
forbund?» svarte følgende forbund ja:

Basert på medlemsoversikt laget av STAFOs servicekontor, sortert etter hvor det aktuelle forbundet er størst pr. 01.11.2014, og antallet
yrkesaktive. Kolonnene for studenter og pensjonister er tatt bort for oversiktens skyld, men er med i summeringen i kolonnen «I alt».

Disse MO-ene utgjør ca. 3 000 medlemmer (ca. 52 prosent) av STAFOs yrkesaktive medlemsmasse
(pr. 1/11-2014). Om vi bryter ned dette basert på hva de ulike MO-ene har svart på spørsmålet:
«Hvor mange medlemmer (ca.) hos dere vil kunne rammes av en grensedragning innen YS?» så er
tallet ca. 2400 (ca. 42 prosent).
Alle MO-ene under dette punktet påpeker at de vil få utfordringer på et eller annet vis ved en
grensedragning. Både i forhold til rekruttering, og det å beholde medlemmer vil kunne by på
utfordringer. IT forbundet oppsummerer det slik: «[…] full tilgang på organisering i alle sektorer [vil]
bety at ITF kan tilby IT ansatte […] en organisering innenfor sitt fagfelt[…].» Videre sier de at «På den
annen side kan det bety et vesentlig begrenset nedslagsfelt, og i verste fall at vi må gi fra oss
medlemmer i en sektor eller på en arbeidsplass.» IT forbundet er bekymret for at «makta rår», og at
de store forbundene i YS ikke vil gå med på en grensedragning med mindre den gagner de selv.
STAFO Statens vegvesen ser at «ved en grensedragning [vil det] være naturlig at merkantilt ansatte
blir samlet i Parat, mens mer «teknisk» personell blir samlet i STAFO.» De ønsker imidlertid og
fortsatt kunne rekruttere innen merkantilt ansatte.
Museumsansattes forening (MAF), IT forbundet og STAFO Jernbane sier alle at potensielt vil 100
prosent av deres medlemmer kunne bli berørt av en eventuell grensedragning. I tillegg sier NRKs
Tverrfaglige forening (TF) at teoretisk vil alle deres medlemmer kunne bli berørt av dette, men de ser
det som mer sannsynlig at enkelte yrkesgrupper vil kunne bli satt under press. De registrerer at
mange store forbund «satser» på IT organisering, men TF ser det som usannsynlig at YS vil trekke
grenser i NRK som bedrift. Det er imidlertid viktig for TF at det eksisterer «fredsavtaler med de andre
YS-forbundene[…] Slikt eksisterer kun i dag overfor DELTA, inntil samarbeidsavtalen opphører».
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STAFO luftfart merker presset fra Parat i dag, selv om det er STAFO luftfart som eier tariffavtalen
innenfor sitt område. Parat gjennom Norsk AFIs forbund har «tatt» 14 medlemmer fra STAFO luftfart.
STAFO luftfart ser ikke på en mulig grensedragning som noe negativt, da de har troen på at det «vil
være klarere at det er vi som organiserer i Avinor og spekterområdet, og vi slipper å konkurrere med
interne YS-forbund.»
En grensedragning vil, avhengig av hvordan den blir, potensielt kunne påvirke store deler av STAFOs
medlemsmasse. Grensedragning har også historisk sett vært gjenstand for mye uro i YS.
Utfordringen for STAFO er at sammen med endringen i hvordan YS har valgt å omorganisere
ledelsen, samt at DELTA har sagt opp samarbeidsavtalen, vil STAFO ganske snart ha liten
påvirkningskraft oppover i YS systemet. Kjøttvekta vil rå. Samtidig er det jo ikke gitt at de store YS
forbundene alltid vil være enige. Dette vil likevel kunne føre til at en grensedragning i YS blir foretatt
basert på hva de store forbundene i YS ønsker, og vil i verste fall føre til at STAFO og de mindre
forbundene i YS må godta hva de store har bestemt. På den annen side er det ikke foretatt en
grensedragning i YS ennå, og det er ikke sikkert at det vil bli gjennomført heller, og hvordan den evt.
blir vet en heller ikke. Ingen av MO-ene som har svart på undersøkelsen har sagt at de vil melde seg
ut av STAFO eller YS dersom en grensedragning blir en realitet. (Spørsmålet ble heller ikke stilt
direkte.) Inntrykket prosjektgruppen sitter igjen med er at alle disse MO-ene avventer en eventuell
grensedragning, hvordan den blir, og at de først kan si noe om hva de vil gjøre etter at en evt.
grensedragning er gjennomført. Det er også verdt å ta med seg videre hva YS leder Jorunn Berland
svarte under et intervju med Kim B. Kolstad under en samling. YS lederen ønsker mer og tettere
samarbeid mellom organisasjoner i YS. Det er et ønske fra lederen at man tenker YS familien i større
grad enn pr dd. Hun mener at "nye YS" fremmer tankene om et mer samlet YS, dette for at
organiseringsformen gjør at ledere av forbund møtes langt oftere enn tidligere. Dette igjen fører til
ansvarlighet og engasjement. Jorunn refererer avslutningsvis til den danske FTF lederen: "Slåss
mindre om medlemmene - slåss heller mer for medlemmer."

Oppsummering og konsekvenser
Konsekvensene ved en grensedragning avhenger selvsagt av om det kommer en grensedragning,
innen YS, og i så fall hvordan den blir. Konsekvenser som er påpekt er:






Kamp mellom YS-forbund om de ulike medlemmene på den enkelte arbeidsplass
Kamp for å beholde medlemmer
Rekruttering (av nyansatte) blir vanskeligere
Kan måtte gi fra seg medlemmer
Ved full tilgang til organisering i alle sektorer, kan enkelte MO-er nå ut til flere potensielle
medlemmer, og kanskje bli «enerådende» innenfor sitt område
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1.4.

Eventuelle utmeldelser av organisasjoner

Dagens situasjon
STAFO består i dag av 40 selvstendige medlemsorganisasjoner som til enhver tid står fritt til å velge
sin organisasjonstilknytning. De fleste organisasjonene er imidlertid små og har begrensede
muligheter til å bestå som selvstendige organisasjoner i andre fagforbund enn nettopp i STAFO. Dette
skyldes blant annet at STAFO har en unik organisering der medlemsorganisasjonene står særlig fritt
og selvstendig i forhold til hva tilfellet er i andre forbund, både i – og utenfor YS.
Denne organiseringen gjør videre at STAFO kan organisere medlemsorganisasjoner som er svært
forskjellige i både størrelse og innretning. Samtidig som dette er en fordel for STAFO, betyr det også
at medlemsorganisasjonene har forskjellig behov for tjenester og bistand avhengig av størrelse,
hvordan de driver egen virksomhet, og ikke minst i hvilke sektorer de organiserer medlemmer. Det er
stor forskjell på behovene til en organisasjon som kun organiserer medlemmer innenfor ett enkelt
statlig direktorat, og en organisasjon som organiserer medlemmer i mange ulike virksomheter,
kommuner og statlige etater med et utall av tariffavtaler.
Forskjellen på medlemsorganisasjonenes behov gjør det krevende for STAFO å betjene
medlemsorganisasjonene på en måte som til enhver tid passer for alle medlemsorganisasjoner.
STAFO vil derfor uansett organisering og utviklingsarbeid alltid være sårbare for at noen
medlemsorganisasjoner vurderer utmelding.

Hvilke medlemsorganisasjoner vurderer å forlate STAFO?
Det er kjent at tre MO-er med i overkant av 2 000 yrkesaktive medlemmer 1 er i forhandlinger med
DELTA. I tillegg er det flere andre MO-er som avventer resultatet av disse forhandlingene før de tar
stilling til om de vil starte en tilsvarende prosess.
For å kartlegge hvor mange MO-er som i realiteten vurderer utmelding av STAFO, ble det i uke 12 –
13 stilt spørsmål til samtlige MO-er på Questback der de ble bedt om å besvare spørsmålet «Hvor
sannsynlig er det at din medlemsorganisasjon vil melde seg ut av STAFO?». Svaralternativene var:
1.
2.
3.
4.

«Det er lite trolig at vi kommer til å melde oss ut»
«Det er fremdeles usikkert (på) om vi melder oss ut eller ikke»
«Det er sannsynlig at vi melder oss ut»
«Vet ikke»

31 av 40 MO-er besvarte spørsmålet, inkludert to av MO-ene som er i forhandlinger med DELTA. For
enkelthets skyld er disse to MO-enes svar holdt utenfor i det følgende.

1

Alle medlemstall pr. 1. november 2014.
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To MO-er med til sammen 172 yrkesaktive medlemmer svarer at «det er sannsynlig at vi kommer til å
melde oss ut».
I tillegg svarer 4 MO-er med til sammen 750 yrkesaktive medlemmer at «det er fremdeles usikkert
om vi melder oss ut eller ikke».
Det betyr at til sammen 9 MO-er med 3 029 yrkesaktive medlemmer enten er i forhandlinger med
DELTA om vilkår for overgang, svarer at «det er sannsynlig at vi kommer til å melde oss ut», eller at
«det er fremdeles usikkert om vi melder oss ut eller ikke».
Av de øvrige er det 20 MO-er som svarer at «det er lite trolig at vi vil melde oss ut», mens tre MO-er
svarer «vet ikke».
STAFO har totalt 5 788 medlemmer. De 9 MO-ene som vurderer utmelding utgjør mer enn 52
prosent av STAFOs yrkesaktive medlemmer.
Basert på disse tallene ser prosjektgruppen derfor to mulige scenarier for STAFOs framtidige
medlemsutvikling. Disse er i grove trekk at enten beholder STAFO dagens MO-er og dagens
medlemstall, eller at STAFO mister MO-er som representerer minst 50 prosent av dagens yrkesaktive
medlemsmasse.
Disse to scenariene er lagt til grunn i prosjektgruppens videre arbeid med STAFOs fremtidige
tjenestetilbud, ivaretakelse av og størrelse på stab samt STAFOs generelle økonomi.

Hva skal eventuelt til for at medlemsorganisasjonene fortsatt skal velge
STAFO?
Det er klart at det er forskjell på å vurdere utmelding og det og faktisk melde seg ut. Flere av de ni
nevnte MO-ene uttrykker frykt for at STAFO i framtiden ikke kan yte den nødvendige bistand. Dette
gjelder særlig dersom STAFOs yrkesaktive medlemsmasse blir vesentlig svekket som følge av
utmeldinger av MO-er.
Det er derfor prosjektgruppens vurdering at dersom det blir utmelding fra de tre MO-ene som er i
forhandlinger med DELTA, vil det være stor fare for at i alle fall de seks andre MO-ene som oppgir at
de vurderer utmelding også vil melde seg ut.
Det vil dermed være viktig å unngå at de tre største MO-ene forlater STAFO. Vi har derfor valgt å se
nærmere på hva disse MO-ene har gitt uttrykk for at de mener STAFO mangler og kan bli bedre på i
dag.
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På ledersamlingen i STAFO 5. – 6. februar ble alle MO-ene bedt om å besvare spørsmålet om det er
tjenester de ønsker mer av, eventuelt om de ønsker nye tjenester. Under refereres svarene til de tre
MO-ene som er i forhandlinger med DELTA.
Politisk påvirkning, rådgivning og synlighet trekkes fram som viktig av to av MO-ene.
To av MO-ene peker også på behovet for et bedre medlemsregister/medlemsarkiv.
Av øvrige punkter som trekkes fram er kommunikasjonskompetanse med formål å bli mer synlige i
media og dermed hjelpe til med rekruttering. Videre trekkes det frem viktigheten av rask tilgang til
juridisk rådgivning og advokattjenester.
MO-ene ble også spurt om det er noen av STAFOs tjenester som de ikke har behov for.
Her svarer de tre MO-ene forskjellig. Av det som nevnes er kurs for
medlemsorganisasjonene/tillitsvalgte, STAFO nytt, Folkeuniversitetet og låne/leie av møterom. En av
MO-ene trekker fram at de i dag er en liten nettobruker av STAFOs tilbud.
Oppsummert synes det som om de tre MO-ene ønsker et mer synlig og tydelig STAFO som
produserer mer politisk påvirkning. Dette må ses i sammenheng med behovet for å fremstå som
relevante for eksisterende og potensielle medlemmer, og dermed bidra til MO-enes
rekrutteringsarbeid. MO-ene har også behov for at STAFO blir bedre på å levere medlemsregister og
at det tilbys rask tilgang til juridisk rådgivning og advokattjenester.

Hvordan kan STAFO utvikle seg for å betjene disse medlemsorganisasjonenes
behov?
Ut fra mandatet, og antallet medlemmer i de tre største MO-ene, har prosjektgruppen sett behov for
å kartlegge hva som skal til for at de store fortsatt skal velge STAFO. Dette behandles i kapittelet
vedr. tjenestetilbud.

1.5.

STAFOs plass i fagbevegelsen - konklusjon

Det synes fra prosjektgruppens side at for STAFOs del er ikke grenseløs tilgang å anbefale. Da vil
kjøttvekta råde, og STAFO har 5700 medlemmer mens de fire store i YS (Parat, DELTA,
Finansforbundet og Negotia) har ca. 157 000 medlemmer.
Det beste for STAFO er at det fra YS’ side blir bestemt at de forbundene som har medlemmer som
har behov for f.eks. Funksjonæravtalen, får leie avtalen vederlagsfritt. Evt at leiekostnaden blir så lav
at forbundene ikke taper på å ha medlemmer som må leie avtaletilgang. I siste instans må en bare
fortsette som en gjør i dag, med de konsekvenser det vil ha for STAFO og MO-ene.

_______________________________________________
STAFOs fremtid – 16.04.2015

16

For å få dette til må STAFO søke politisk samarbeid med andre YS forbund. Men vi ser også
utfordringene knyttet til dette ettersom DELTA har sagt opp samarbeidsavtalen. Likevel bør en
kanskje søke å få gjenopprettet samarbeidsavtalen «når ting har roet seg»? Den nye
organisasjonsformen i YS vil frigjøre tettere samarbeid innen politiske områder.
Et alternativ er å søke politisk samarbeid med de øvrige små forbundene i YS. (Disse utgjør i
underkant av 50.000 medlemmer, eks. Norges Politilederlag som ikke har oppgitt medlemstallet sitt.)
Dette kan imidlertid by på problemer. Uten å ha undersøkt det nærmere er det nok mange av disse
forbundene som selv sitter på eierskapet til sine avtaler, i tillegg til at det kan være en utfordring å få
så mange forbund til å bli enige om hver enkelt sak. Imidlertid bør muligheten for nærmere
samarbeid mellom øvrige små YS forbund ikke avskrives.
Prosjektgruppen anbefaler også følgende: «STAFO sentralstyre sender sak inn til YS hovedstyre med
sikte på å få satt ned et avtaleutvalg som tar for seg alle avtaler som det er konflikter rundt, med
sikte på å få til en løsning rundt avtaleproblematikken. Dette sett i lys av ad-hoc basert rådsstruktur,
der man får inn engasjerte, kompetente og motiverte rådsmedlemmer.»
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2. ORGANISERING OG ØKONOMI
2.1.

Dagens organisering av STAFO

STAFO er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon med om lag 7 000 medlemmer
organisert i 40 autonome medlemsorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene organiserer ansatte i
offentlige, offentlige eide og private virksomheter over hele landet. STAFO er tilsluttet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS).
Sentralt har STAFO et servicekontor med tre rådgivere og med en stab med tre ansatte. Med
administrativ leder er det totalt syv ansatte med en gjennomsnittsalder på 57 år. Med dagens
bemanning og aktivitetsnivå, oppleves organisasjonen som sårbar dersom noe spesielt skulle
inntreffe. Det kan være legitimt å spørre om seks ansatte er tilstrekkelig for å betjene en
medlemsmasse på 7 000.
STAFO skiller seg fra konkurrentene ved å ha en liten administrativ stab og en organisasjon som er
desentralisert, med autonome medlemsorganisasjoner. Der andre fagforeninger har valgt å
sentralisere mer og mer av sin administrasjon har STAFO valgt en annen retning. Dette gjør STAFO
unike blant norske fagforeninger i dag. Prosjektgruppene mener STAFO bør satse videre på denne
organiseringen for å vinne kampen om medlemmene.
Ved å velge en slik organisering er STAFO tro mot sitt medlemsløfte «Kort vei til god hjelp», ved å
flytte ansvar og beslutningsmyndighet ned til de enkelte Moene, er det kort vei for medlemmene til
relevant bistand.
Utfordringen er at man får mange som må kunne mye og få spesialister. Ved å fordele de samme
arbeidsoppgavene på mange, vil dermed kvaliteten og måten oppgavene løses på variere.
Prosjektgruppen mener en noe varierende kvalitet er til å leve med, så lenge medlemmene opplever
en kortere vei til hjelp enn hos konkurrentene.
Dette leder til en utfordring om det er tilstrekkelig kapasitet i de enkelte MOene til å løse de
oppgavene som tillegges organisasjonene. MOene har selv uttrykt frustrasjon ved at arbeidsdagene
blir spist opp av obligatoriske arbeidsoppgaver, som gir mindre rom til de strategisk viktige
oppgavene - som f.eks. rekruttering. Dette, sammen med at MO-ene over tid har bygget sterke,
selvstendige kulturer med uformelle makt- og beslutningsstrukturer, gjør det vanskelig å innføre
felles beslutninger på tvers av organisasjonen. Slik det fremstår i dag virker det som det mangler
kapasitet i MOene til å gjennomføre alle arbeidsoppgavene som tillegges dem på en profesjonell
måte. Dette gjelder spesielt oppgaver som rekruttering, som oppleves som ubehagelig og dermed
nedprioriteres (ref.YS sitt arbeidslivsbarometer).
Flytter man dermed ansvar og beslutningsmyndighet oppover, blir kontrollspennet større og man
trenger flere ressurser som driver med administrasjon og ledelse. Dette innebærer å flytte ressurser
lengre vekt fra førstelinjen, som i dag har rykte på seg for å være svært dyktig. Noe som kan skyldes
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den autonomien som organisasjonen gir sine tillitsvalgte. Prosjektgruppen mener man må tillatte
sterkere oppfølging og instruksjonsmyndighet på strategisk viktige tema, som f.eks. rekruttering.
Den desentraliserte organiseringen gjør det vanskeligere å bygge en felles merkevare og identitet for
STAFO sentralt. I dag er det svært varierende i hvilken grad enkeltmedlemmene og potensielle
medlemmer kjenner til STAFO og forstår hva organisasjonen driver med. Slik STAFO fremstår i dag, er
det verken fugl eller fisk: man fronter STAFO og medlemsorganisasjonene om hverandre og det blir
lite helhet i tilnærmingen. Prosjektgruppen mener man må lande på en tilnærming for å synliggjøre
STAFO, enten må man velge å vektlegge STAFO sentralt tyngre (f.eks. ved at alle MOene får STAFO i
navnet) eller så må man vektlegge medlemsorganisasjonene tyngre (slik at STAFO kommer mer i
bakgrunnen).

Organisering av STAFO – Oppsummert
STAFO har valgt en desentralisert organisering med 40 autonome medlemsorganisasjoner. Dette gjør
STAFO unik blant norske fagforeninger. Prosjektgruppen mener man bør satse på å utvikle det som
gjør organisasjonen unik istedenfor å bli mer lik sine konkurrenter. Hovedutfordringen er at MOene
ikke har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre alle arbeidsoppgavene som pålegges de. Dette
innebærer at kapasiteten til MOene må forsterkes, enten ved at de får mer ressurser eller at STAFO
sentralt får mer kontroll over utvalgte strategiske oppgaver, som f.eks. rekruttering og
kommunikasjon.

2.2.

Kommunikasjon og involvering i STAFO

Kommunikasjon er en suksessfaktor for alle organisasjoner, uavhengig av type, sektor eller
leveranser. Så lenge organisasjonens leveranser er avhengig av menneskelige ressurser, så er
kommunikasjon avgjørende for å lykkes. Videre er det slik at jo større og mer kompleks en
organisasjon er, jo større krav stilles det til kommunikasjonsarbeidet.
Som nevnt under 2.1. så er STAFO en desentralisert organisasjon med autonome
medlemsorganisasjoner. STAFO er desentralisert i geografisk forstand, ikke bare organisatorisk.
Kommunikasjon handler om å tilgjengeliggjøre informasjon på en måte som gjør at folk kan gjøre
jobben sin bedre og mer effektivt. Det handler om å legge til rette for dialog som skaper avklaring og
tydelighet fremfor usikkerhet og utydelighet. Blant de 40 medlemsorganisasjonene så vil det være
noen felles behov knyttet til kommunikasjon, også vil det være mange behov som er spesifikke for
hver enkelt MO. Med andre ord vil det være svært krevende å utvikle en felles
kommunikasjonsstruktur med budskap, arenaer og kanaler som dekker alle behov. Det vil imidlertid
være mulig å utvikle en plan sentralt som vil kunne dekke de største fellesbehovene som ligger i
medlemsorganisasjonene. Dette vil kreve at STAFO identifiserer de viktigste
kommunikasjonsdriverne hos medlemsorganisasjonene (og hos STAFO). Det vil typisk dreie seg om:
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Hva slags informasjon er MO-ene avhengig av for å gjøre en god jobb?
Hvilke kanaler er mest hensiktsmessige?
Er det behov for felles møteplasser, fysisk eller digitalt?
Hvem har ansvaret for kommunikasjon i STAFO sentralt, og i MO-ene lokalt?
Er det behov for arenaer for erfaringsoverføring og beste praksis?
Merkevarearkitektur

Prosjektgruppene anbefaler at det gjennomføres en undersøkelse for å få svarene på dette samt hva
som er de største fellesbehovene og driverne blant.
Når man har disse klarhet i disse driverne må man se på kapasitet og kompetanse. For å kunne jobbe
profesjonelt med kommunikasjon er det en forutsetning at STAFO sentralt setter av ressurser til en
person har overordnet kommunikasjonsansvar, både strategisk og operativt. Årsaken til dette er at
god kommunikasjon ikke bare handler om å tilgjengeliggjøre informasjon, men også om å engasjere
og påvirke mennesker. For å gjøre dette trenger man en person med kompetanse og erfaring innen
kommunikasjon. Når det kommer til MOene har de så mange arbeidsoppgaver at de selv har uttrykt
at oppgaver som kommunikasjon havner i andre rekke. Dermed er det behov for å få på plass en i
hver MO som har det overordnete kommunikasjonsansvaret, om enn ikke en heltidsressurs.
En rask gjennomgang av fagforeninger med omtrent tilsvarende medlemstall viser at alle har en eller
flere mennesker dedikert til kommunikasjon. Dette mener prosjektgruppen forsterker argumentet
for å få på plass en ressurs som har kommunikasjon og markedsføring som kompetanseområde.
Når man har tilstrekkelig kunnskap om drivere samt har ansatte med dette som ansvarsområde vil
det være grunnlag for å utvikle en infrastruktur for kommunikasjon. Det er naturlig å tenke seg at
MO-ene ønsker å dra nytte av en felles politisk og kommunikasjonsmessig slagkraft fra STAFO
sentralt. Dette fordi politisk gjennomslagskraft og økt synlighet vil komme alle
medlemsorganisasjonene til gode.
Når det gjelder konkrete anbefalinger knyttet til kommunikasjon, ser prosjektgruppen det som
nødvendig i sterkere grad å synliggjøre hvem STAFO er, hvilke grunnverdier forbundet har og hva
som er STAFOs primæroppgaver. STAFOs visjon er å være det beste forbundet for selvstendige
medlemsorganisasjoner i arbeidslivet - da er det viktig å ta vare på og fremheve det særegne hos
medlemmene. Det blir videre viktig i sterkere grad å synliggjøre hvorfor potensielle medlemmer bør
velge STAFO framfor andre forbund - og fokusere på hva medlemmene får igjen for kontingenten
utover lønnstrinn.
Når det gjelder innspill fra MO-ene om behovet for å skape økt begeistring og engasjement ned til
det enkelte medlem, er det viktig å øke bevisstheten rundt hva hver enkelt kan bidra med. STAFO er
summen av alle medlemmene og hver enkelt kan bidra til å finne tilbake til og videreutvikle det
positive fellesskapet i STAFO. Dette vil kunne skape ro i organisasjonen og komme ut av "Deltaskyggen". Det å ha en kultur for å gi positive tilbakemeldinger til hverandre- både oppover og
nedover i systemet.
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Questback undersøkelsen inneholdt et spørsmål om hvor fornøyd MOene er med kommunikasjonen
fra STAFO. På en skal fra en til seks fikk STAFO en score på 4,8. Dette var den nest høyeste scoren
etter spørsmålet om hvor fornøyd MOene er med kvaliteten til leveransene til STAFO. 4,8 er en
relativt god score som indikerer at organisasjonene er ganske fornøyd med det
kommunikasjonsarbeidet til STAFO. Samtidig kan det argumenteres for at MOene er vant til den
måten som STAFO kommuniserer på og dermed ikke vet om noen alternativer. Likevel tolker
prosjektgruppen denne scoren som en positiv tilbakemelding på kommunikasjonsarbeidet til STAFO.
På spørsmålet om i hvilken grad den aktuelle organisasjonen opplever at det blir involvert i det
arbeidet STAFO gjør sentralt var scoren 4,5. Dette var den nest laveste scoren i spørreundersøkelsen.
Noe som indikerer at medlemsorganisasjonene er mindre fornøyd med involveringen enn med f.eks.
kommunikasjonsarbeidet. Likevel er dette ikke en lav score så STAFO lykkes i hvertfall i noen grad å
involvere MOene i sitt arbeid. I tillegg kan det være verdt å merke at selv om scoren er lavere enn på
andre parametere, kan det hende at en del Moer ikke ønsker å bli veldig involvert i arbeidet STAFO
gjør sentralt. I så fall vil denne scoren oppleves som mindre viktig. Prosjektgruppen opplever det
derimot slik at STAFO kan bli flinkere til å involvere MOene i arbeidet som gjøres sentralt.

Kommunikasjon og involvering i STAFO - Oppsummert
Prosjektgruppen mener det er behov for å forsterke kommunikasjonen i STAFO. Tilbakemeldingen fra
MOene er ganske positiv, men prosjektgruppen mener det likevel er nødvendig å forsterke
kommunikasjonen for at STAFO skal lykkes i fremtiden. Det er også behov får å vite mer om de reelle
kommunikasjonsbehovene og –driverne til MOene, slik at man kan utvikle slagkraftig og effektive
kommunikasjonsløsninger. For å jobbe med dette mener prosjektgruppen det er nødvendig å tilegne
nødvendig med ressurser og kompetanse. Noen bør ha et helhetlig ansvar for kommunikasjon både i
STAFO og i den enkelte MO.

2.3.

Scenarier basert på endringer i medlemstall

Under er det skissert fire ulike scenarier for STAFOs vei videre med et overslag på hvor man kan
foreta innsparinger eller kostnadsreduksjoner.
De to første tar for seg STAFO med dagens medlemstall og de to siste med halvert medlemstall.
Etter å ha gått gjennom tidligere regnskap og budsjett er det liten tvil om at STAFO har hatt en god
økonomi og dette gjenspeiler seg i noen av postene hvor det nå er foreslått innsparinger.
Innsparingsforslagene er som nevnt ikke et resultat av dårlig økonomi, men heller en omfordeling av
de økonomiske midlene mot det medlemsorganisasjonene har prioritert i sine besvarelser. De to
siste scenariene inneholder nødvendige kostnadsbesparelser for å kunne drifte STAFO videre med
halvert medlemstall.
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Begge scenarier her viser at det er helt uproblematisk å drifte STAFO med halvert medlemstall,
samtidig som man opprettholder og faktisk kan styrke tjenestetilbudet til organisasjonene og deres
medlemmer. Servicekontoret blir heller ikke berørt i disse scenariene.
Ingen av innsparingsforslagene er uttømmende, og prosjektgruppen mener at komplette regnskap
må gjennomgås av en ekstern aktør. Dette både for å kvalitetssikre oppgitte forslag under, samt de
andre steder hvor det vil oppstå en synergieffekt. Dette gjelder for alle fire scenarier.
Alle tall i de fire alternativene under er gjennomgått av en ekstern aktør.
Uansett hvilken modell man velger, eller hva resultatet måtte bli om noen skulle velge å forlate
STAFO, så er det i fremtiden nødvendig at man søker samarbeid med andre mindre YS-forbund med
tanke på administrative og juridiske oppgaver.
Slikt samarbeid vil styrke båndene mellom forbundene, redusere kostnader og man får frigitt
ressurser til å kunne styrke arbeidet som er fastslått i våre vedtekter § 2.
Det er ved flere anledninger, også i rapporten, vektlagt blant MOene at hovedkonkurrenten om nye
medlemmer ute på arbeidsplassene er et LO-forbund. Her er det blant annet viktig å være rimeligst
med henblikk på kontingent.
I følge SSB(Statistisk sentralbyrå) er gjennomsnittlig månedslønn i 2014 for alle i yrkesaktive 42 300,Og for statsansatte 41 600,- Dette rimer godt med Los egne opplysninger. LO avd. NTL har en
månedskontingent på 1,1 % pluss 80,- som er en obligatorisk «Lo favør kollektiv Hjemforsikring».
Dette utgjør i snitt 538,- for de statsansatte i LO NTL.
Selv med kontingent økningene som er foreslått i alternativ 3 og 4 er det fremdeles for de fleste gode
marginer før man ikke lenger er rimeligst på arbeidsplassen.
Det man ellers kan merke seg er at STAFO besitter en meget god økonomi utenom ren driftskapital.

STAFO som i dag - alternativ 1:
Organiseringen forblir uendret, men kostnader kuttes til fordel for å styrke tjenestetilbudet.
Kostnader som bør kuttes er antall sentralstyremøter fra 6-7 per år til 3-4. Her mener
prosjektgruppen at det er fullt mulig å behandle saker elektronisk.
Dette gir en ca. innsparing på 32 000,- i møtehonorar. I tillegg kommer innsparte reiseutgifter på ca.
120 000,Reiseutgiftene utgjør ca. 30 000,- for hvert møte.
Antall ledersamlinger bør reduseres til en.
Dette vil gi en innsparing på 200 000,- – 350 000,-. Dette vil også frigi OU-midler som kan benyttes til
annen opplæring etc.
I dag har vi tre rådgivere og bør vurdere og ikke tilsette rådgiver nr. 4, hvis vedkommende som i dag
er i permisjon ikke kommer tilbake.
Dette vil gi en innsparing på minimum 600 000,- – 750 000,- når man tar med alle arbeidsgivers
utgifter.

_______________________________________________
STAFOs fremtid – 16.04.2015

22

STAFO-nytt bør nå avsluttes til fordel for en aktiv hjemmeside. Innsparingene her vil utgjøre ca. 167
000,-, dette er halvparten av kostnadene da resten dekkes av OU-midler.
Totalt på kun disse postene er det nå en innsparing på 1 120 000,- – 1 420 000,Som man ser er potensialet for innsparinger stort og hvor dette kan benyttes til å forsterke for
eksempel juridisk bistand, eller om man vil velge å ansette en som har kommunikasjon som
hovedoppgave. Forsterkningen av den juridiske tjenesten kan her med fordel gjøres i samarbeid med
andre YS forbund(se eget punkt).

STAFO som i dag - alternativ 2:
STAFO som allerede har en meget demokratisk organisasjonsform, organiserer seg som YS. Dette vil
gi ytterligere innsparinger og en enda mer demokratisk styreform.
Politisk
STAFOs høyeste myndighetsorgan er representantskapet. Representantskapet møtes 1 gang hvert 3.
år og består av STAFOs organisasjoner, etter en gitt stemmevekting.
STAFOs daglige politiske drift mellom representantskapsmøtene heter hovedstyret og består av
leder, 1.nestleder, 2.nestleder samt foreningslederne fra hver av STAFOs medlemsorganisasjoner.
Hovedstyret møter 2 ganger i året ved fysiske møter og andre møter utenom dette gjøres
elektronisk. Ledertrioen møtes naturlig nok oftere og ved behov. Politisk leder bør være en 50 %
stilling.
STAFO bekler verv, råd og utvalgsarbeid som i dag.
Innsparinger her er de samme som i alternativ nr. 1 og i tillegg kommer sentralstyremøtene som
faller ut. I summen under er ikke møteaktiviteten til leder, 1.nestleder og 2.nestleder berørt.
Besparelsen blir da innsparing på ca. 60 000,- i møtehonorar og 225 000,- i reiseutgifter.
Administrasjon
Består av en administrativ leder i 100 prosent stilling.
3 rådgivere og 3 merkantile stillinger som i dag. I tillegg til de funksjoner og tjenester som rådgiverne
utfører i dag bør de benyttes i større grad som politiske rådgivere ovenfor den politiske ledelsen i
STAFO. Honorarene til sentralstyret faller her bort, unntatt for 1.nestleder og 2.nestleder.
Dette utgjør til sammen ca. 90 000,Som man ser er potensialet for innsparinger stort og hvor dette kan benyttes til å forsterke for
eksempel juridisk bistand, eller om man vil velge å ansette en som har kommunikasjon som
hovedoppgave, noe vi har vektlagt andre steder også i rapporten. Forsterkningen av den juridiske
tjenesten kan her med fordel gjøres i samarbeid med andre YS forbund(se eget punkt).
Totale innsparinger blir som i alternativ nr. 1 pluss besparelsen ved at sentralstyret faller bort,
Ca. 1 500 000,- – 1 800 000,-.
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STAFO ved et bortfall av halve kontingentinntektene - alternativ 3
Et bortfall av halvparten av kontingentinntektene vil utgjøre ca. 5,5 mil kroner.
Kostnader som bør kuttes er antall sentralstyremøter fra 6-7 på år til 3 og antall
sentralstyremedlemmer bør kuttes med 2 medlemmer og en vararepresentant. Her mener vi at det
er fullt mulig å behandle saker elektronisk.
Dette gir en ca. innsparing på 42 000,- i møtehonorar. I tillegg kommer innsparte reiseutgifter på ca.
147 000,- samt honorarer på 27 000,Antall ledersamlinger bør reduseres til en. Dette vil gi en innsparing på 200 000,- – 350 000,- og frigi
OU-midler til annen opplæring.
I dag har vi 3 rådgivere og bør vurdere og ikke tilsette rådgiver nr. 4, hvis vedkommende som i dag er
i permisjon ikke kommer tilbake. Dette vil gi en innsparing på minimum 600 000,- – 750 000,- nå alle
arbeidsgivers utgifter regnes med.
Her mener prosjekt gruppen at det heller bør ansettes en kommunikasjonsansvarlig. De økte
utgiftene her skal dekkes av fremtidige naturlige avganger kombinert med et fellesskap med andre YS
forbund når det gjelder administrative og merkantile oppgaver. Dette bør da utgjøre en stilling, og
innsparingen nevnt over vil bli gjeldende.
STAFO-nytt bør nå avsluttes til fordel for en aktiv hjemmeside. Innsparingene her vil utgjøre ca. 167
000,Dette er halvparten av kostnadene da resten dekkes av OU-midler.
Totalt på kun disse postene er det nå en innsparing på 1 200 000,- – 1 500 000,Kontingentutgiftene til YS blir halvert og utgjør ca. 700 000,Juridisk bistand er her ikke berørt. Her blir mye av dette belastet sikringsfondet hvor det innbetales
180,- pr. medlem pr.år.
Ved å samordne denne viktige bistanden med andre mindre YS-forbund samt bortfallet av halvparten
av medlemmene, burde denne kostnaden kunne reduseres betraktelig, men er her ikke tallfestet og
ikke med i innsparingene.
Medlemsaktivitet, informasjon og rekruttering ligger på normalår på ca. 670 000,- og mener at vi må
tilbake på denne summen.
Det utgjør en reduksjon i forhold til 2013 regnskapet på ca. 580 000,- I tillegg er det flere poster som
naturlig kan reduseres ved en halvering av medlemsmassen.
Kontingent til samarbeidsavtale, reduksjon av de administrative kostnadene og reduksjon av
møtekostnadene utenom de fastlagte møter, ser vi som en nødvendighet. Disse postene samlet
utgjør ca. 1 000 000,Ytterligere innsparinger er fullt mulig, men må da gjennomgås mer i dybden.
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Legg for øvrig merke til at administrasjonen på servicekontoret her ikke blir berørt unntatt ved
naturlig avgang.
Innsparingene over utgjør med dette ca. 3 700 000,- – 3 900 000,Hvis man har dette som et utgangspunkt så vil dette for ca. 3000 medlemmer utgjøre en månedlig
økt kontingent på mellom 44 og 50 kroner.

STAFO ved et bortfall av halve kontingentinntektene - alternativ 4
STAFO som allerede har en meget demokratisk organisasjonsform organiserer seg som YS. Dette vil gi
ytterligere innsparinger og en enda mer demokratisk styreform.
Politisk
STAFOs høyeste myndighetsorgan er representantskapet. Representantskapet møtes 1 gang hvert 3.
år og består av STAFOs organisasjoner, etter en gitt stemmevekting.
STAFOs daglige politiske drift mellom representantskapsmøtene heter hovedstyret og består av
leder, 1.nestleder, 2.nestleder samt foreningslederne fra hver av STAFOs medlemsorganisasjoner.
Hovedstyret møter 2 ganger i året ved fysiske møter og andre møter utenom dette gjøres
elektronisk. Ledertrioen møtes naturlig nok oftere og ved behov. Politisk leder bør være en 50 %
stilling.
STAFO bekler verv, råd og utvalgsarbeid som i dag.
Innsparinger her er de samme som i alternativ nr. 3 og i tillegg kommer sentralstyremøtene som
faller ut. I summen under er ikke møteaktiviteten til leder, 1.nestleder og 2.nestleder berørt.
Besparelsen blir da innsparing på ca. 60 000,- i møtehonorar og 225 000,- i reiseutgifter.
Administrasjon
Består av en administrativ leder i 100 % stilling.
3 rådgivere og 3 merkantile stillinger som i dag. I tillegg til de funksjoner og tjenester som rådgiverne
utfører i dag bør de benyttes i større grad som politiske rådgivere ovenfor den politiske ledelsen i
STAFO.
Honorarene til sentralstyret fall her bort, unntatt for 1.nestleder og 2.nestleder.
Dette utgjør til sammen ca. 90 000,-
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Totale innsparinger blir som i alternativ nr. 3 pluss besparelsen ved at sentralstyret faller bort. Her
anbefaler prosjektgruppen at det som i alternativ 3 ansettes en kommunikasjonsansvarlig under
samme forutsetninger som i alternativ 3.
Som man ser er potensialet for innsparinger stort og hvor dette kan benyttes til å forsterke for
eksempel juridisk bistand, eller som prosjektgruppen anbefaler, å ansette en som har
kommunikasjon som hovedoppgave. Forsterkningen av den juridiske tjenesten kan her med fordel
gjøres i samarbeid med andre YS forbund(se eget punkt).
Innsparingene over utgjør med dette ca. 4 100 000,- – 4 300 000,Hvis man har dette som et utgangspunkt så vil dette for ca. 3000 medlemmer utgjøre en månedlig
økt kontingent på mellom 33 og 38 kroner.

2.4.

Ivaretakelse av ansatte i endringssituasjon

Som forutsetning for dette området i mandatet har prosjektgruppa lagt til grunn at endring vil finne
sted. Anbefalinger vedrørende ivaretakelse av ansatte sett i lys av de momentene som kommer frem
av mandatet, legges det fra prosjektets side til at en form for endring høyst sannsynlig vil inntreffe på
et eller flere områder. Graden av endring er dog usikker, herunder er scenarioene vi kartlegger en
optimalisering av STAFO med dagens medlemstall, scenario 2 er STAFO med en halvert
medlemsmasse. I prosjektet for øvrig ser vi på en optimalisering i lys av nevnte to scenarioer, og
hvordan optimalisering av disse forutsetningene vil påvirke de ansatte på servicekontoret. Det er
grunn til å anta at ved en halvert medlemsmasse vil endringer bli større enn ved en opprettholdelse
av dagens medlemsmasse. Når det er sagt så vil uansett scenario som realiserer seg, er det realistisk
og tenke at de ansatte vil merke en endring i en eller annen form. Det kan i minste fall dreie seg om å
justere arbeidsoppgaver, i verste fall kan det bli snakk om nedbemanning. Størrelse på stab
analyseres i pkt. 2.2., og videre sees det på ulike scenarier rundt organisering i pkt. 2.3.

I dette punktet har prosjektgruppen basert seg i stor grad på egen erfaring i forhold til å være
tillitsvalgt og det å stå i endring og usikkerhet. Av litteratur har Idebankens hefte vedrørende
omstilling vært til hjelp og støtte, herunder er referanser hentet fra faglitteratur som er til bistand for
ledere for å oppnå en vellykket omstilling.
Nevnte verst tenkelig scenario for servicekontoret er bortfall av oppgaver og økonomi som vil føre til
en nedbemanning. Rent formelt om det skulle gå til oppsigelse så er det tariffavtalen med Parat og
Rådgiverne som regulerer dette i forhold til ansattes ivaretakelse. STAFO er en sammenslutning av
MO-er og sitter på kompetente tillitsvalgte i alle ledd. Den kompetansen og verdien det faktisk er å
ha sånne mennesker og personligheter i organisasjonen innehar et potensiale som bør utnytte godt i
en endringsprosess. STAFOs tillitsvalgte har det som en primæroppgave og ivarta sine medlemmer,
og spesielt i prosesser med stor usikkerhet.
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Ser man bort fra det formelle er det en andre viktige hensyn å ta i en endringsprosess, uavhengig av
oppsigelse eller ei. Informasjon og kortest mulig tid i en usikkerhetsperiode er nøkkelord for at den
ansatte skal sitte igjen med en positiv oppfattelse av prosessen/ endringen. Utviklingsarenaer/
samarbeidsforum kan med fordel benyttes i en endringsprosess, dette for å bygge samarbeid og
skape et rom for omstilling. Dette er tiltak som gjør organisasjoner og bedrifter mer robuste i en
endringsprosess, og er et viktig forum for åpenhet og informasjonsutveksling. Begrensende i forhold
til rykter som gjerne oppstår rundt prosessen og virker preventivt mot unødig usikkerhet. En slik
arena bør komme på plass så tidlig som mulig, og gjerne i forkant av når en endring eller utvikling
skal skisseres. For STAFOs del så opererer man med rutinemessige agendamøter, dette bør være en
god arena for informasjon og diskusjon rundt mulige endringer. Ord og utrykk som at vi møter store
endringer i samfunnet og arbeidslivet som vil påvirke vår arbeidsplass virker å dukke opp med jevne
mellomrom. Det å kartlegge slik type utfordringer for å kunne håndtere dette så konstruktivt som
mulig er en fordel for bedrifter. Dette blant annet ved å beholde oppgaver, økonomi og ansatte. For
å kunne gjøre dette må en ha et forum dit dette blir kanalisert.
Faste holdepunkter og arenaer gir en forutsigbarhet for den ansatte og er med på å skape en
trygghet i usikkerhet. Dette vil og kan være gode tiltak som gjør den ansatte mer konstruktiv,
herunder at frustrasjon og egne tolkninger begrenses. Ulempen er at det kan være tidkrevende og
man binner opp mange ansatte i en viss tid. Effektivitet, tydelighet og struktur er virkemidler som
med fordel kan prioriteres. Gevinsten ved å ta seg tid til gode prosesser, vil etter det prosjektgruppa
erfarer være større enn å la være.
Viktigheten av å opprettholde fokus på arbeidsmiljø og personalpolitiske prinsipper er et av
suksesskriteria for å kunne gjennomføre endringer. Først og fremst sørg for at egen organisasjon/
bedrift handler etter egne verdier. Tillit blir raskt ødelagt dersom man handler mot disse.

Oppsummering
Ledelse og ansatte i STAFO kan med fordel benytte agendamøter, eller eventuelt opprette egne
endringsmøter i denne prosessen organisasjonen befinner seg i. Dette for å vedlikeholde gode
samarbeidsrelasjoner, og for gjøre organisasjonen mer endringsrobust. Formelle utviklingsmøter,
uavhengig av denne prosessen, bør etableres, for å stå sterkere i fremtidige endringer. STAFOs
verdier som er åpenhet, inkluderende og redelighet må gjennomsyre prosessen, dette for å gi
prosessen og samarbeidet i prosessen den tilliten som er nødvendig for en endring. Reduksjon av
usikkerhet gjøres ved god kommunikasjon, og det er viktig å finne en balanse mellom ivaretakelse av
ansatte og størrelse på endring.
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2.5.

Organisering og økonomi - Konklusjon

Prosjektgruppen mener at den allerede demokratiske måten STAFO er bygd opp på med fordel kan
gjøres enda bedre. Vi mener at den modellen som YS nå er organisert på er en optimal modell
dersom man finner en arbeidsmåte som fungerer praktisk og økonomisk.
Økonomien i STAFO er god, men den kan med stor fordel disponeres noe annerledes. I alle fire
alternativer som er nevnt er det rom for å ansette en med kommunikasjon som hovedoppgave
innenfor alle aspekter, samt både intern og eksternt. Og alle fire alternativene kan gjennomføres
uten at servicekontoret blir berørt med henblikk på antall ansatte. Innenfor de to siste
alternativene(selvsagt også for de to første alternativene) er det en stor fordel at man inngår et
samarbeid med andre YS-forbund på områder som det merkantile, administrative og juridiske.
Naturlig avgang ved servicekontoret vil her også fremtvinge omorganisering i måten man arbeider
på.
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3. REKRUTTERING
3.1.

Dagens situasjon

STAFOs tanker, og det arbeid som er lagt ned, vedrørende rekruttering virker å være gjennomtenkt,
analyserende og inspirerende slik prosjektet leser arbeidet under, og etter rekrutteringsprosjektet
som startet 2012. Dette sett i tråd med vedtaket fattet på Representantskapet (Representant skap)
2012 der rekruttering ble satt på dagsorden og ble et slags hovedsatsingsområde for STAFO. Det
virker å være kjørt gode prosesser internt og i enkelte organisasjoner (les: piloter i Vardeprosjektet
og andre medlemsorganisasjoner (MO) som er spesielt opptatt av rekruttering). Utfordringen ser ut
til å få implementert gode strategier og arbeid ut i alle deler av paraplyorganisasjonen STAFO. Noe av
hemskoen her kan være den selvråderetten som ligger hos den enkelte MO, men sett i sammenheng
med undersøkelser og intervjuer gjort av prosjektgruppa så virker større involvering å være
formålstjenlig og ønskelig hos største parten av de enkelte MO-er og STAFO. Herunder sette måltall
og jobbe mot, samt noen felles prinsipper, les: «sånn jobber vi med rekruttering i STAFO». Det er en
hypotese på at det er divergens på hvor mye innblanding den enkelte organisasjon ønsker av STAFO i
sitt rekrutteringsarbeid. Noen ønsker bistand, andre ønsker ikke å bli sett i kortene på sitt
rekrutteringsarbeid og sine tall (hypotese). Ut fra spørreskjema på ledersamlingen februar 2015
kommer ikke rekruttering ut som en av de 10 viktigste tjenestetilbud STAFO kan leverer, dette må
sees i sammenheng med at rekruttering konkurrerer med andre nærmest obligatoriske tjenester. I
spørsmål der den enkelte MO blir spurt direkte om bistand i forhold til rekruttering så mottas dette
med stor takk fra flertallet, men med noen unntak (les: 3). Dette vitner i førsteomgang om at i
konkurranse med andre viktige, og noen obligatoriske, tjenestetilbud så faller rekruttering ned på
prioriteringslista til den enkelte MO. Denne påstanden understrekes ytterligere i gruppearbeid som
ble gjennomført under ledersamlingen, samtlige av de 6 gruppene var inne på rekruttering i en eller
annen form. De blir sett på som en av de store utfordringene, og sett på som en av de store
mulighetene og satsningsområdene i gruppenes diskusjoner. Dersom STAFOs medlemsmasse skulle
halveres, nevnes rekruttering som et enda viktigere område å legge trykk og prioritet på.
Rekruttering nevnes eksplisitt dersom et stort medlemsfrafall finner sted. Ifølge YS
`arbeidslivsbarometer så er også verving noe av det mest utfordrende for en tillitsvalgt. Utfordringen
og terskelen for rekruttering hos den enkelte tillitsvalgt blir upåvirket uavhengig av en dramatisk
reduksjon av medlemmer, men presset for at det må gjøres blir mer aktuell i «den spisse ende».
Både ved å beholde eksisterende medlemmer og rekrutter nye, som er STAFOs filosofi vedrørende
rekruttering. God ivaretakelse, gode ringvirkninger, virker på MO-er å være god butikk, dette blir
spesielt bemerket i gruppediskusjon. Markedsføring, profilering og det å kommunisere ut STAFOs
verdier, kultur og felleskap virker å være noe som går igjen i tilnærmet samtlige
medlemsorganisasjoner i STAFO (ref.: gruppearbeid på ledersamling). Dette vitner om bredt
engasjement, positivisme og at rekruttering som område var noe man ønsket å tillegge større
prioritet. Utfordringen ser ut til å være tid og andre ressurser, samt å spre engasjementet ut av
STAFO, og videre ut av den enkelte MO. Det har ikke vært avdekket at noen ønsker mindre, eller
ingen involvering fra STAFOs side, dette kan med fordel tolkes til at man ikke ønsker STAFO noe
mindre på banen enn hva som gjøres av STAFO innenfor rekruttering pr dags dato.
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Rekruttering er på ingen måte styrt fra STAFO slik det løses pr i dag, fra STAFOs side er det mer i lys
av rådgivning, bistand og inspirasjon. Dette henger sammen med en desentralisert organisasjon og at
selvråderetten står sterkt i den enkelte MO. Derfor ligger ansvaret og selve gjennomføring av
rekruttering hos den enkelte MO. Det er her opptil den enkelte MO hvordan man satser i forhold til
rekruttering. Etter Rep. skapet 2012 ble det fra delegatene fastslått at man ønsket en større satsing
på rekruttering fra STAFO sentralt. Prosjektgruppas påstand begrunnet i dette vedtaket er at et ønske
om en tydeligere og sterkere støttespiller i STAFO når det kommer til rekruttering er tilstede i MOene. Som følge av dette ble det satt i ned et rekrutteringsutvalg ledet av Elisabeth Borthen. Dette
utvalget hadde i oppdrag å se på løsninger som fikk medlemsmassen i STAFO til å øke. Utvalgets
mandat var å se på rekruttering for inneværende år (2013), og ved behov kartlegge
rekrutteringsarbeid utover dette året. Det å finne verktøy og hjelpemidler til STAFOs organisasjoner
ble noen av de mest formålstjenlige løsningene. Herunder rådgivning fra STAFOs rådgivere som
hadde rekruttering som en del av sitt arbeidsområde, videre her også egne kurs kunne tilbys for
bevisstgjøring og idemyldring for at den enkelte organisasjon skulle stå sterkere i sitt
rekrutteringsarbeid. Primært så var rådgiver Are Sand og STAFO ung leder Kim Borge Kolstad
benyttet i dette arbeidet. Andre løsninger som ble vurdert og noen lansert var applikasjon til
mobiltelefon, vervebrosjyre, ol. En høstoffensiv skulle gjennomføres høsten 2013. Offensiven ble
gjennomført i form av lanseringen av en «verktøykasse» med hjelpemidler MO-ene kunne benytte
samt at det ble inngått en avtale med Varde Hartmark Consulting (Varde). En avtale med Varde ble
inngått etter anbefaling fra rekrutteringsprosjektet.
Hovedprinsippene ved å gå til en ekstern og profesjonell aktør var det å bli sett utenifra fra personell
med kunnskap om rekruttering. Dette for å kartlegge rekrutteringsprosessen slik den er i STAFO, for
deretter å utarbeide verktøy med bakgrunn i karlegging og erfaring. 3 pilotorganisasjoner, Stafo
Luftfart, Museumsansattes forening (MAF) og IT forbundet, ble innlemmet i «Vardeprosjektet».
Tanken var her at erfaringer fra pilotene skulle overføres til andre organisasjoner i STAFO.
10.juni 2014 ble det holdt en temadag rekruttering, her møtte STAFO de rekrutteringsansvarlige hos
den enkelte MO. På forhånd hadde STAFO bedt MO-er i STAFO om å utpeke en person i sin
organisasjon til å følge opp rekruttering spesielt for sin MO og være koordinerende ledd mot STAFO.
Her ble STAFOs erfaringer med Varde, visuelt kurs og MO-ene som var pilot i Varde utvekslet sine
erfaringer. STAFO lanserte her verktøy til rekruttering, og spilte ballen ut til hver enkelt MO som var
representert. Etter dette har engasjementet stoppet mer eller mindre opp, og det har kun vært
enkelte initiativ fra noen av MO-ene. STAFO var blant annet representert med Kim B. Kolstad på NRK
TFs kurs høsten 2014, mens andre rekrutterings initiativ kun har vært internt i de forskjellige MO-ene
(ikke bekreftet, men bekreftet at det ikke har vært med bistand fra STAFO). Kommunikasjonen
mellom STAFO og respektive MO-er har potensiale til å styrkes ytterligere. Antallet på 2stk som har
gjennomført visuell opplæring innenfor rekruttering er med og underbygger dette. Nå kan det ha seg
at tallet fra Symfoni (utvikler av hjemmesiden) ikke stemmer, men allikevel bekrefter dialog med
diverse MO-er at tallet er lavt. Videre har Ingerid som leder av STAFO kommunisert at det er midler
til rekrutteringsaktiviteter i STAFO etter søknad, kun 1 søknad har dukket opp med
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rekrutteringsaktivitet som overskrift. Det kan her tolkes som at kommunikasjon ikke er optimal
mellom MO og STAFO sentralt. Her bør man med fordel se på informasjonsflyt, da rekruttering kan
være skadelidende som følge av en kommunikasjon som ikke er optimal.
Slik dagens situasjon fortoner seg så er det den enkelte MO ivaretar dersom det skulle være snakk
om medlemmer ved en utdanningsinstitusjon. Den enkelte MO rekrutterer studenter selv, og gir for
eksempel gratis medlemskap til vedkomne er i lønnet arbeid. Innenfor flere av MO-ene i STAFO er
det hensiktsmessig å etablere en studentordning, i hvert fall dersom en tenker rekruttering og økt
medlemsmasse. Dette begrunnet i at man ser konkurrenter tilegner seg medlemmer på denne
måten. Jamfør gruppearbeid på ledersamlingen er det ytret ønske om å kunne tilby
studentmedlemskap til redusert pris for å tilrettelegge for økt rekruttering ved høgskoler og
universitetsmiljø. Et studentmedlemskap kan eksempelvis gi tilgang til medlemsfordeler vedrørende
hotell, bank, forsikring og lignende, men uten arbeidsrettslig hjelp. Ønsker man tilgang til flere
tjenester kan man selvfølgelig tegne et ordinært medlemskap. Slik prosjektet ser det vil det være en
fordel å sette ned en arbeidsgruppe som ser på ulike løsninger basert på økonomi, nivå av
medlemskap, tjenester, og eventuelle sosiale – og formelle arenaer for denne gruppen medlemmer.
Innenfor rekruttering av organisasjoner er dette et område stort sett Ingerid, som administrativ leder
og styreleder, fokuserer på etter hva prosjektgruppa erfarer. På dette området er lobbyvirksomhet,
representasjon, rykter, og annen markedsføring og profilering som er virkemidler. Nisjene i STAFO er
på lik linje her (ref.: rekrutteringsprosjektet og samarbeidet med Varde) som ved rekruttering av
potensielle enkelt medlemmer. I første om gang partipolitisk uavhengig og selvråderett som
medlemsorganisasjon (ref.: analyse under rekrutteringsprosjektet utført av Varde), dette sett med
prosjektgruppas øyne. MO-ene er bedt om å tipse og informere leder av STAFO dersom de får
informasjon om organisasjoner som potensielt kan bli medlemmer av STAFO, ingen tips vedrørende
dette har dukket opp i senere tid (ref.: Ingerid Bjercke). Når dette er sagt betyr ikke dette null på
organisasjonsrekruttering. Ingerid selv har vært ute og rekruttert, blant annet ble STAFO Statnett
medlem i 2014. For å kunne utvikle dette ytterligere kan det være positivt for STAFO dersom en
dedikeres i denne oppgaven gjerne en som kjenner markedsføring og profilering som område, dette
for å kunne selge STAFO i de kretser vedkomne ferdes. En slags lobbyist/ selger, med flere funksjoner
innenfor rekruttering og kommunikasjon innenfor STAFO.

Dagens situasjon - Oppsummert
Intern- og ekstern markedsføring har et stort potensiale, sett ut i fra de funn som ble gjort i
spørreundersøkelse og i gruppearbeid, da det kom frem at egne representanter under
ledersamlingen ikke visste om rekrutteringsverktøy og alle de tjenester STAFO har å tilby. Potensialet
som ligger der etter at rekrutteringsutvalget og samarbeidet med Varde er ikke utnyttet i full skala pr
dags dato, tvert imot virker dette lagt på is for øyeblikket. Tråden etter rekrutteringssatsingen,
påbegynt i 2013, kan med fordel plukkes opp for bedre utnyttelse av det grunnlaget som er etablert
de siste par årene. Kommunikasjon og tettere samarbeid mellom STAFO og MO, samt MO-er
imellom, virker å være en terskel sett i sammenheng med rekruttering. Viljen og engasjementet
virker absolutt å være tilstede både i STAFO og den enkelte MO Det samme virker en delt bekymring
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vedrørende et synkende medlemstall å være så forutsetningene for at rekruttering i teorien skal
lykkes er tilstede, sett ut fra den nåværende situasjonen STAFO befinner seg i.

3.2.

Nye rekrutteringsmuligheter

Flere av MO-ene peker på utdanningsinstitusjoner, både at potensialet er stort og at de mister
potensielle medlemmer til organisasjoner i samme bransje ved at konkurrent henvender seg ved
utdanningsinstitusjoner. Området er for omfattende og løsningene for forskjellige til den enkelte MO
at det anbefales at STAFO (eventuelt hver enkelt MO med) kartlegger dette for å se på ulike praktiske
tilnærmingsmåter ved å rekruttere.
En analyse og kartlegging av organisasjonsmiljøet for å se på muligheter av å rekruttere nye
medlemsorganisasjoner. Slik dagens situasjon er så ligger dette i all hovedsak hos leder av STAFO, og
siden kommunikasjonen rundt dette er på et minimum, stilles det spørsmål om prioritet og
potensialet innenfor organisasjonsrekruttering.
Begge områdene skissert i punkt 1.2 rådes STAFO til å legge til en kommunikasjonsansvarlig på
servicekontoret. I første omgang kan det være ressursbesparende å analysere kapasitet ved dagens
bemanning for å se på muligheten innenfor dagens situasjon, dersom det ikke er kapasitet blør man
se på muligheten for en nytilsetting. Dette for å ha en person med ansvar for markedsføring,
profilering, lobbyvirksomhet og kommunikasjon i hovedorganisasjonen.

3.3.

Verktøy for rekruttering.

Kulepunkter rangert tilfeldig i dette underkapitlet er de verktøy som STAFO har pr dags dato.
Samtlige bortsett fra applikasjon, er tilgjengelig. Noen via innlogging på hjemmeside, andre ved
henvendelse til servicekontoret. Hovedsakelig er dette verktøy utviklet i samarbeid med Varde, og
levert i etterkant av den analysen Varde foretok seg i forbindelse med rekrutteringsprosjektet. Dette
var dermed det behovet som viste seg etter intervjuer med tillitsvalgte og medlemmer av STAFO.











Applikasjon (foreløpig fjernet, men ny ligger klar til trykking)
Rådgivning
Rekrutteringskurs
Hjemmeside
Analyse av rekrutteringsprosessen (7trinns beskrivelse)
Medlemsløfter
Konkurrentoversikt
Standardisert epost
Ofte stilte spørsmål og svar
Mal for rekrutteringsbrosjyre
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Rekrutteringspresentasjon
Point of contact i forhold til kjøp av profileringsartikler
Økonomisk bistand ved rekrutteringsaktivitet
Rådgiver/ ressurspersoner til å spre erfaring, inspirasjon og motivasjon

3.4.

Rekruttering - konklusjon

Rekrutteringsbistand og oppfølging av den respektive MO kan med fordel skreddersys i langt større
grad etter hva den enkelte MO har behov for. Noen likheter er det blant MO-er, disse kan kartlegges
og kjøre et tilnærmet felles løp innenfor rekruttering. Spiss rekrutteringsbistand slik at den er
tilpasset den enkelte MO.
MO-ene kan med fordel engasjeres og ansvarliggjøres på en annen måte enn pr i dag. Dette for å få
opp mål, og en tilnærmet felles vei og løsning for måloppnåelse og avdekket hver enkelt MOs behov.
Prosjektgruppen mener at hovedstyremøtet er en slik arena der muligheten for belysning, bistand og
gode prosesser, eierskap og forankring vil være mer tilstede. En felles arena der en kommer frem til
og følger opp de vedtak og mål som blir iverksatt. Se til YS og deres hovedstyre, samt YS`s visjon àla:
«Styrke gjennom samhold». Omorganiser STAFOs oppbygging slik at rekrutteringsarbeid blir mer
transparent og åpent enn det vi ser i dag. Prosjektet tror at en endret organisering vil være
formålstjenlig for rekruttering.
Prosjektgruppa anbefaler at det gode stykke arbeidet som er nedlagt sentralt i STAFO gjennom
tanker, ideer og engasjement bør kanaliseres og kommuniseres langt tydeligere ut til den enkelte
MO. Det bør opprettes en stilling eller leie inn en type tjeneste som rendyrkes i mest mulig grad til
kommunikasjon, eksternt og internt. Herunder en ansatt som tillegges ansvar innenfor andre
områder innenfor kommunikasjon, slik som rekruttering, markedsføring og profilering. Dette som
bistand for den enkelte MO innenfor rekruttering. En informasjonsansvarlig vil kunne heve
kommunikasjonen internt, og til samme tid eksternt blant annet ved å holde i sosiale medier samt
profilere STAFO, og følge opp MO-ene langt hyppigere, og involvere seg i den enkelte MOs
rekrutteringsarbeid. En person med kompetanse til å følge opp de områdene der det glipper med
tanke på bistand i medlemsrekruttering for den enkelte MO, og være en slags lobbyist rundt
organisasjons rekruttering for STAFO. Vedkomne har også et ansvar for at informasjon når frem til de
enkelte MO-er i STAFO, og oppfølging i forhold til at informasjonen blir i størst mulig grad anvendt til
STAFOs og MOs beste. Et paradoks er at økt fokus på rekruttering dersom medlemsmassen halveres,
kan føre til økning av ansatte, og i så måte økt kontingent. Dette fordi det vil bety at å dedikere en
ansatt til å jobbe i all hovedsak med området, er enda viktigere og mer aktuelt.
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4. TJENESTETILBUD
Prosjektgruppen er gjennom mandatet bedt om å kartlegge MO-enes behov for tjenester fra STAFOs
servicekontor, tjenestenes kompleksitet og omfang, samt eventuelle endringer i tjenestetilbudet i
relasjon til dagens levering.
MO-enes behov for tjenester vil blant annet variere ut fra størrelse, sammensetning/hvor ensartet
medlemsmassen er, bransje, sektor, antall tillitsvalgte, frikjøp med mer. MO-enes ulike behov og
prioriteringer kan gi til dels sprikende svar i forhold til hvilke tjenester servicekontoret bør tilby, men
svarene er grunnleggende i vurdering av hvordan STAFO som en selvstendig organisasjon bør utvikle
seg for å betjene MO-ene på en best mulig måte. Prosjektgruppen har i den forbindelse sett behov
for å kartlegge ønsket nivå på tjenester opp mot dagens leveranser: Hvilke tjenester tilbyr STAFO i
dag, hvilke behov har medlemsorganisasjonene og hvilke tjenester trenger STAFO mer/mindre av?
Videre hvilke tjenester STAFO kan tilby fra egen administrasjon, hvilke tjenester må eventuelt
anskaffes eksternt og hvordan vil eventuelle utmeldelser fra STAFO påvirke tjenestetilbudet.
Prosjektgruppen har med utgangspunkt i dagens leveranser gjennomført en spørreundersøkelse og
en questback for å kartlegge MO-enes behov for tjenester og opplevd kvalitet på tjenestene.
Målsettingen er å gi STAFO og Styringsgruppen en anbefaling om hvilke tjenester servicekontoret bør
prioritere og hvordan kvaliteten på enkelttjenester eventuelt kan bedres for å møte medlemmenes
behov.

4.1.

Dagens tjenestetilbud

STAFOs servicekontor leverer i dag en rekke tjenester til sine medlemmer. Sammen med
medlemsfordelene gjennom YS kan disse listes opp som følgende:
















Bistand i ulike typer konflikter på arbeidsplassen og når arbeidsforholdet avsluttes
Bistand ved forhandlinger
Rådgiving innenfor lov og avtaleverk
Juridisk hjelp innenfor arbeidsrett og deler av folketrygdloven – bruk av advokat
Advokathjelpen: privatrettslig rådgiving
Opplæring av tillitsvalgte gjennom modulbasert opplæring
Kurs for medlemsorganisasjonene/tillitsvalgte som skreddersys etter deres behov.
Utdanningsstipend - utdeles en gang pr år. Søknadsfrist er 1. april
Folkeuniversitetet - avtalen gir medlemmer av STAFO 10 % avslag på kurs hos Folkeuniversitetet
Medlemsregister
Regnskap – dersom noen medlemsorganisasjoner ønsker dette utført av oss.
Låne/leie av møterom
Kort vei til tjenestene gjennom servicekontoret
Rekruttering
o Nettbasert opplæring
Eget nettsted
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STAFO nytt
Compendia - elektronisk oppslagsverk som gir svar på de fleste spørsmål vedrørende rettigheter
og plikter i.fm arbeidsforholdet
Fordeler felles for alle forbundene i YS: gunstige avtaler gjennom Gjensidige Bank og Forsikring,
Nordic Choice Hotels, Thon Hotell, Telenor, Gudbrandsdalen Energi og Avis Bilutleie.
Eget streikefond ved arbeidskonflikter
Stipendordning
Tillitsvalgthåndbok
Politisk påvirkning
Høringer
Lav kontingent

4.2.

MO-enes prioritering av dagens tjenestetilbud

Det ble i forbindelse med ledersamlingen i STAFO 5.-6. februar gjennomført en spørreundersøkelse
for å kartlegge MO-enes behov for tjenester fra STAFOs servicekontor. MO-ene ble bedt om å
rangere hvilke ti tjenester som vurderes som viktigst, hvilke fem tjenester som vurderes som minst
viktig og om det er noen tjenester MO-ene ikke ønsker/har behov for. Videre om det er tjenester
MO-ene ønsker mer av eller eventuelt nye tjenester.
Svarene fra spørreundersøkelsen er oppsummert i diagrammene nedenfor og viser stor grad av
enighet blant MO-ene vedrørende hvilke ti tjenestetilbud som vurderes som viktigst:








Rådgiving innenfor lov og avtaleverk
Bistand i ulike typer konflikter på arbeidsplassen og når arbeidsforholdet avsluttes
Opplæring av tillitsvalgte gjennom modulbasert opplæring
Juridisk hjelp innenfor arbeidsrett og deler av folketrygdloven – bruk av advokat
Eget streikefond ved arbeidskonflikter
Bistand ved forhandlinger
Kurs for medlemsorganisasjonene/tillitsvalgte som skreddersys etter deres behov.

I tillegg vektlegger de tre største MO-ene (IT-forbundet, NRKs Tverrfaglige Forening og Stafo Luftfart)
politisk påvirkning, medlemsregister og advokathjelpen med privatrettslig rådgiving blant de ti
viktigste tjenestene. Øvrige MO-er vektlegger kort vei til tjenestene gjennom servicekontoret, lav
kontingent og de felles fordelene for alle YS-forbundene blant de ti viktigste tjenestene.
Undersøkelsen viser videre at tjenester som regnskap, lån/leie av møterom, Folkeuniversitetet,
medlemsregister, STAFO nytt, eget nettsted, utdanningsstipend og stipendordningen vurderes som
mindre viktige for MO-ene samlet sett. Disse tjenestene samsvarer ikke nødvendigvis med de
tjenestene som vurderes som de minst viktige, men er de tjenestene som har fått færrest stemmer.
MO-enes svar varierer noe ift størrelse, jamfør eksempelvis at de tre største MO-ene fremhever
behovet for et bedre medlemsregister mens tjenesten total sett vurderes som mindre viktig.
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Diagrammene nedenfor illustrerer hvordan de 3 største MO-ene vektlegger STAFOs tjenestetilbud
kontra øvrige MO-er. De ulike tjenestetilbudene er representert med samme farge i begge
diagrammene, og tallet viser hvilken rangering tjenestetilbudet har fått. De grå kakestykkene i begge
diagrammene angir at det aktuelle tjenestetilbudet ikke er å finne på topp 10 hos den «andre
gruppen».
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Tjenester MO-ene ønsker mer av:
Det varierer i hvor stor grad MO-ene gir uttrykk for at de ønsker mer av enkelttjenester, men økt
politisk påvirkning og mer synlighet innad i YS og i media er tjenester som etterspørres i større grad
enn i dag. Andre tjenester MO-ene ønsker mer av er rask tilgang til juridisk hjelp, rådgivning innen lov
og avtaleverk, bistand i ulike typer konflikter og bedre/lettere tilgang til advokattjenester
(privatrettslig rådgiving). Videre etterspørres flere kurs og temadager som er åpne for alle
medlemmer, gjerne fylkesvis eller regionsvis, og støtte til egne kurs gjennom OU-midler (kurs internt
i egen MO fremheves som viktig). Tema som nevnes er eksempelvis turnus, lov og avtaleverk og
pensjonsspørsmål. På bakgrunn av dette, vurderer prosjektgruppen at det er behov for en ekstern
evaluering av STAFOs samlede kurstilbud. Et forslag fra prosjektgruppen er et kurs tilrettelagt for
medlemmer av STAFO som er ledere på ulike nivåer i egen virksomhet, herunder konflikthåndtering,
samarbeid og forhold innen tariffavtaler.
Flere MO-er gir uttrykk for at en aktiv nettside er viktigere enn STAFO nytt, gjerne kombinert med
korte informasjonsskriv om nyheter og tips.

Eventuell utmelding av MO-er fra STAFO
MO-ene fikk i undersøkelsen spørsmål om hvordan en eventuell utmelding av organisasjoner fra
STAFO vil påvirke egne prioriteringer i forhold til tjenestetilbudet.
Det er oppsummert ni MO-er som gir uttrykk for at deres prioriteringer i liten eller mindre grad vil bli
påvirket av eventuelle utmeldelser fra STAFO- disse utgjør om lag 1400 yrkesaktive medlemmer. På
den annen side gir ni MO-er uttrykk for at deres prioriteringer kan bli påvirket dersom det kommer
utmeldinger- disse utgjør om lag 1200 yrkesaktive medlemmer. Svarene avhenger av hvor mange
som eventuelt melder seg ut, men kan oppsummeres som følgende:




Rekruttering vil bli enda viktigere
STAFOs kjernevirksomhet må prioriteres i større grad
Økt kontingent for å opprettholde servicen, men det er viktig at kontingenten er lavere enn hos
konkurrerende organisasjoner.

I tillegg pekes det på en del risikoer ved eventuelle utmeldelser:




Fare for at de strukturelle problemene STAFO opplever i dag forsterkes
Utmeldinger kan før til at flere MO-er melder seg ut
Usikkerhet rundt STAFOs politiske påvirkning.
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STAFOs involvering i forhold til rekruttering
Rekruttering har de 2-3 siste åren vært et satsingsområde for STAFO, og kan dermed anses som et
tjenestetilbud overfor MO-ene. Rekruttering er et eget område, ref. mandatet, og er i så måte
behandlet i foregående kapittel.

Hvordan kan STAFO utvikle seg for å betjene MO-enes behov?
Med utgangspunkt i dagens tjenesteleveranser vil prosjektgruppen anbefale at servicekontoret
prioriterer innsatsen rundt de tjenestene MO-ene rangerer høyest, kombinert med tjenester MO-ene
ønsker mer av. På den måten vil også tjenestene de tre største MO-ene etterspør i større grad
hensyntas på en god måte, jf. rapportens del 1.5.
Dette innebærer et fortsatt sterkt fokus på STAFOs kjernevirksomhet med rådgiving innenfor lov og
avtaleverk, bistand i ulike typer konflikter på arbeidsplassen og når arbeidsforholdet avsluttes,
opplæring av tillitsvalgte, juridisk hjelp innenfor arbeidsrett, eget streikefond ved arbeidskonflikter,
bistand ved forhandlinger og kurs for MO-ene/tillitsvalgte. Andre høyt prioriterte tjenester er kort vei
til tjenestene gjennom servicekontoret, lav kontingent og de felles fordelene for alle YS-forbundene. I
tillegg trekker de tre største MO-ene fram behovet for økt politisk påvirkning og synlighet i media,
bedre medlemsregistre og advokathjelpen med privatrettslig rådgiving.
Prosjektgruppen har i rapportens pkt. 4.3 sett på muligheter for å tenke nytt rundt det STAFO
allerede gjør, men vil i tillegg trekke frem noen endringer som kan bidra til at STAFO utvikler seg for å
betjene MO-enes behov på en bedre måte:
1. Politisk påvirkning, herunder politisk rådgivning
For å styrke den STAFOs politisk virksomhet foreslår prosjektgruppa at STAFO endrer organisering
som beskrevet i alternativ 2 STAFO som i dag, rapportens pkt. 2.3. Vi foreslår at dagens sentralstyre
avvikles, og at det i stedet opprettes en liten politisk ledelse som består av leder, samt 1. og 2.
nestleder. Disse tre leder STAFO i det daglige arbeidet og har hovedfokus på å levere politisk arbeid
både internt i YS og overfor samfunnet for øvrig.
Det opprettes i tillegg ett hovedstyre som består av alle medlemsorganisasjonene som blant annet
vedtar budsjett, regnskap, virksomhetsplan og andre saker der myndigheten ikke er tillagt
representantskapet. Hovedstyret møtes minst to ganger årlig eller ved behov.
2. Synlighet i media
For å bedre STAFOs synlighet i media forslår prosjektgruppa å ansette eller engasjere en dedikert
ressurs som skal arbeide med hjemmeside, sosiale medier og bidra til at STAFOs politiske ledelse får
en bedre mulighet til blant annet å drive politisk påvirkning.
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Prosjektgruppa anser det som avgjørende at dagens kommunikasjonsmodell utvikles og at dette bare
kan skje gjennom å knytte til seg spisskompetanse på området.
3. Bedre medlemsregister
Prosjektgruppa foreslår at det innledes forhandlinger med andre YS-forbund med sikte på å
samordne servicearbeidet overfor MO-ene i et felles servicekontor, eller gjennom å kunne benytte
hverandres kompetanse på tvers av forbundene. Alternativt er det, uavhengig av STAFOs størrelse,
nødvendig å styrke servicekontoret for å kunne levere bedre og mer effektive tjenester til MO-ene.
Et bedre medlemsregister er viktig for at MO-ene skal kunne fokusere mer på sin egen
kjernevirksomhet, slik at de tillitsvalgte bruker mindre tid på enkle kontoroppgaver. Mange
tillitsvalgte må i dag utføre slike oppgaver på fritiden i stedet for viktigere oppgaver i egen
medlemsorganisasjon.
4. Rask tilgang til juridisk rådgivning og advokattjenester.
Prosjektgruppa vurderer at behovet for juridisk rådgiving og tjenester vil bli økende i framtiden.
Dette skyldes særlig forhold på arbeidsgivers side, der vi ser at det opprettes stadig flere
arbeidsgiverorganisasjoner med forskjellige tariffavtaler og en tendens til at arbeidsgivere skifter fra
den ene organisasjonen til den andre alt ettersom hva de mener lønner seg til enhver tid. For STAFOs
MO-er vil dette bety at behovet for arbeidsrettslig rådgivning og kompetanse vil være økende.
I tillegg kommer at medlemmene vil etterspørre mer av juridisk bistand ved arbeidskonflikter. I likhet
med andre områder vil STAFOs medlemmer kreve at sin MO leverer stadig bedre tjenester også på
det juridiske området.
Prosjektgruppa vurderer det som avgjørende at MO-ene har en svært god tilgang på juridiske
tjenester gjennom STAFO. Dette kan eventuelt oppnås gjennom en kombinasjon av intern
kompetanse og kjøp av advokat- og rådgivningstjenester hos andre, eller i samarbeid med andre YSforbund.
5. Opplæring av tillitsvalgte og kurs mer generelt
Prosjektgruppen vurderer at det det er behov for å gjennomføre en ekstern evaluering av STAFOs
samlede kurstilbud. Videre at det tilbys flere kurs og annen opplæring til medlemmene, ikke bare de
tillitsvalgte, for å gjøre dem kunnskapsrike og trygge i møte med arbeidshverdagens utfordringer.

4.3.

Muligheten for nye tjenester

Formålet til STAFO er grunnleggende sett å skape en opplevd medlemsverdi for sine medlemmer –
altså medlemsorganisasjonene. Dette oppnås gjennom en rekke tjenester. I likhet med de fleste
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fagforeninger har STAFO hatt relativt likt tjenestetilbud over flere år. Prosjektgruppen mener tiden er
moden for å gjøre en vurdering av MOenes behov og ønsker oppmot STAFOs tjenestetilbud.
I alle organisasjoner som har eksistert like lenge som STAFO danner det seg felles oppfatninger av
hva organisasjonen er og hva den leverer. Utfordringen med dette er at man kan få for sterkt fokus
på de konkrete tjenestene og leveransene og slik miste fokuset på formålet til organisasjonen.
Med jevne mellomrom krever dette at man stiller seg spørsmålet: Hvordan kan vi skape
medlemsverdi for våre medlemmer? Dette frigjør en fra dagens tjenester og leveranser og tillater en
å se det store bildet.
Hvis man stiller seg dette spørsmålet
og ser på norske fagforeninger som
en helhet, ser man det er i hovedsak
syv behov fagforeningene forsøker å
ivareta for å skape medlemsverdi for
sine medlemmer (se figur 1). Merk at
hvordan fagforeningene vektlegger
disse behovene og hvilke virkemidler
de bruker, er svært forskjellig.
På grunn av STAFOs unike
Figur 1: Opplevd medlemsverdi
organisering er det ikke STAFO som må ta stilling til disse
behovene, men MOene. STAFOs rolle er heller å bistå MOene i å svare ut disse behovene på en
fornuftig måte. Spørsmålet STAFO bør stille seg er hvilke behov har MOene? Leverer vi tjenester som
ivaretar disse behovene og skaper dette opplevd medlemsverdi?
Det er gjennomført en grundig undersøkelse av MOenes opplevelse av dagens medlemstilbud, men
dette begrenser MOene til det som tilbys de i dag og sier liten om hvilke tjenester de kunne trengt
mest. Prosjektgruppen mener en ikke vet nok om MOenes behov til å kunne konkludere om dagens
medlemstilbud ivaretar de underliggende behovene. Det foreslås at det gjennomføres en kvalitativ
dybdeundersøkelse blant MOene, slik at man kan gjør en reell vurdering av hvilke tjenester STAFO
bør tilby MOene.
Til tross for mangelen på tilstrekkelig informasjon, velger prosjektgruppen å trekke frem noen
forbedringer som eksempler på hvilke mulighetsrom som eksisterer.
For det første er det et ønske om økt politisk innflytelse og mer synlighet innad i YS og i media.
Politisk innflytelse handler ikke bare om "kjøttvekta" og verv i YS, men like mye om å delta og
synliggjøre seg i samfunnsdebatten. Det å bli oppfattet som en engasjert samfunnsaktør/-debattant
som fronter medlemmenes holdninger og saker. Det å være aktuell i tiden og synliggjøre STAFO/MOene der det skjer. Konkrete tjenester her kan være:


Informasjonsstrategi internt og eksternt (PR-strategi)
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PR-rådgiving (hvordan uttale seg i enkeltsaker, pressemeldinger, profilering/reklame)
Delta som høringsinstans (fronte fagkompetanse innen ulike områder)
Aktuell og levende nettside (aktuell og oppdatert informasjon internt og mot eksterne), mer
synlighet på sosiale medier (hovedsakelig facebook og Twitter)

For det andre er det et ønske fra MOene til bistand fra STAFO for å kunne informere medlemsmassen
(ikke MOene) på en effektiv og moderne måte. Konkrete tjenester her kan være:




En mer aktiv og moderne nettside. Et mer aktivt nettsted muliggjør rask nyhetsoppdatering
om endringer i aktuelle lover og avtaleverk, informasjonsspredning når medlemmene blir
vant til denne nyhetskanalen og gir nye tekniske løsninger med eksempelvis streaming fra
møter og foredrag. Nettsiden vil i tillegg kunne fungere som en god informasjonskanal
eksternt, blant annet for potensielt nye medlemmer. Stafonytt kan være en integrert del av
nettsiden hvor nyheter presenteres i kortere former sammen med annen
medlemsinformasjon (eksempelvis avtalesamling tilpasset de enkelte MO-ene) og aktuelle
saker som berører STAFO. En annen positiv effekt ved å integrere Stafonytt i nettsiden er at
man slipper utgifter til trykking og distribusjon.
Nyhetsbrev til medlemmene. Medlemmene kan abonnere på nyhetsbrev og på den måten
holde seg oppdatert.

For det tredje er det et ønske om bistand fra STAFO til å følge opp tillitsvalgte på en bedre måte. I en
desentralisert organisasjon som STAFO er gode og tilfredse tillitsvalgte ekstra viktig. Et konkret
tjenestetilbud her kan være:


Mentorordning. STAFO stiller ikke med egne mentorer, men tar på seg å sette erfarne og
uerfarne tillitsvalgte i kontakt på tvers av forbundene. Der vil de erfarne fungere som
mentorer for de uerfarne. Dette kan enten gjøres gjennom fysiske møter eller over Skype e.l.
Verdien for unge og uerfarne tillitsvalgte vil være betydelig og det er relativt kostnadseffektiv
for STAFO å gjennomføre. Liknende ordninger benyttes av fagforeninger i Danmark og
Sverige med stor suksess.

For det fjerde ser man at kurs og kompetanse blir en stadig viktigere del av norske fagforeninger
tjenestetilbud. Kompetanse her forstått som medlemmenes kompetanse og ikke
tillitsvalgtsopplæring. MOene er i de fleste tilfeller for små til å kunne tilby gode kurs til sine
medlemmer. Dette kan være et tjenestetilbud STAFO kan utvikle og. Konkrete tjenestetilbud her kan
være:




Kurs i ledelse. Innen ledelse finnes det en masse forskjellige temaer man kan velge, fra
innføring i større ledelsesfilosofier (relasjonsledelse) til hvordan løse mindre utfordring
(hvordan håndtere sykefravær).
Kurs i Office-pakken. Altfor mange kan ikke bruke muligheten som ligger i Office-pakken selv
om de har dette som viktigste arbeidsredskaper.
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Kurs i økonomi og administrasjon. Økonomi og administrasjon er viktige oppgaver i enhver
organisasjon, dermed er det naturlig at dette er noe som kunne interessere mange
medlemmer.
Kurs i presentasjonsteknikk. Mange må holde presentasjoner som en del av sin
arbeidshverdag. Mange vil nok et kurs i dette kunne vært interessant.

Til slutt ønsker prosjektgruppa å vise til muligheten for å inngå samarbeid med andre mindre YSforbund om tjenestetilbud innen f.eks. administrative oppgaver, politisk påvirkning, kurs, regnskap,
rådgiving, juridisk rådgiving eller mediekontakt. Dette vil lette den ressursmessige belastningen på
STAFO. Kim Borge Kolstad har vært i kontakt med noen andre YS-forbund. Interessen for et
samarbeid er definitivt tilstede, og forbundet som ble kontaktet hadde også konkrete forslag til på
hvilke områder samarbeidet kunne foregå. Det foreslås at det igangsettes et mer omfattende arbeid
for å konkretisere hvordan et slikt samarbeid kan se ut, og for å avdekke hvilke andre mindre YSforbund som kunne tenke seg dette.

Muligheten for nye tjenester – Oppsummert
Det er behov for å tenke nytt rundt STAFOs tjenestetilbud. Både med tanke på å forbedre de
tjenestene som eksistere, men også vurdere nye tjenester som bedre kan ivareta MOenes behov.
Hva disse behovene er i dag, vet prosjektgruppen for lite om til å kunne gi en klar anbefaling. Det
foreslås at det gjennomføres en kvalitativ dybdeundersøkelse blant MOene, slik at man kan gjør en
reell vurdering av hvilke tjenester STAFO bør tilby MOene.

4.4.
Medlemsorganisasjonenes opplevelse av
Servicekontoret
I forbindelse med arbeidet med prosjektet «STAFOs fremtid» ble det gjennomført en kort
spørreundersøkelse for å forsøke å avdekke hvordan medlemsorganisasjonene opplever
Servicekontoret (se figur under). Dette er bare en overordnet vurdering og dykker ikke inne i dybden
på noen av temaene. Likevel gir svarene et overfladisk bilde av situasjonen.
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Det første man kan lese ut av svarene er en jevn score mellom alle fem spørsmålene – den varierer
bare med 0,5 poeng fra 4,4 til 4,9. Det er med andre ord ingen var spørsmålene som skiller seg veldig
ut verken negativt eller positivt. Det er videre en relativt høy gjennomsnittsscore på 4,6 på tvers av
alle fem spørsmålene. Dette kan Servicekontoret være ganske fornøyd med. Likevel er ingen av
scorene fem eller høyere, noe som burde være oppnåelig på i hvert fall noen svar parameterne.
Det spørsmålet der Servicekontoret gjør det beste er opplevelsen av kvalitet i tjenestene (4,9). At det
var nettopp kvalitet som STAFO gjør det beste på bør Servicekontoret være stolt av. Det tydere på at
STAFO jobber grundig og skikkelig med sakene som er viktig for MOene. Det er derimot
bekymringsverdig at det spørsmålet som for lavest score er opplevelse av tilstrekkelig kapasitet (4,4).
Dette danner et bilde av en organisasjon som leverer gode tjenester, men som ikke har tilstrekkelig
kapasitet til å kunne levere iht. MOenes forventninger. Dette bildet kan sies å forsterkes ytterligere
av scoren på responstid (4,6) som også er lavere enn scoren for kvalitet.
Fra gruppeoppgavene fra ledersamlingen kom det spesielt tre innspill angående
medlemsorganisasjonens opplevelse av Servicekontoret:
1. Fellespost post@stafo.no synes å ha et forbedringspotensial da det forekommer at e-post
ikke blir besvart, eller at det tar lang tid å få svar.
2. På linje med funnene fra spørreundersøkelsen ønsker medlemsorganisasjonene raskere
service.
3. Mer positive holdninger. STAFO har ikke vært flinke nok til å snakke positivt om seg selv eller
fremtiden for organisasjonen. MOene ønsker at man blir flinkere til å kommunisere en
sterkere tro på fremtiden og egne krefter.

Medlemsorganisasjonens opplevelse av Servicekontoret – Oppsummert
Medlemsorganisasjonene i STAFO ser ut til å være generelt ganske fornøyd med Servicekontoret,
spesielt med tanke på kvaliteten som leveres og kommunikasjonsarbeidet. Derimot er det spesielt
opplevelsen av kapasitet som MOene er minst fornøyd med og som prosjektgruppen mener STAFO
bør ta tak i. Prosjektgruppen mener at det er fullt mulig å ansette en fjerde person på kontoret.
Samtlige fire alternativene som er skissert i pkt.2.3 viser at dette lar seg gjøre. Prosjektgruppen
mener at denne fjerde bør ha kommunikasjon, både internt og eksternt som sitt
hovedarbeidsområde. Uansett hvilket alternativ av de fire STAFO ender opp på ser vi også at det må
jobbes smartere og mer effektiv på Servicekontoret. Dette innebærer å gjennomgå
arbeidsprosessene og måtene til Servicekontoret for å gjøre disse bedre. Dette kan med stor fordel
både økonomisk og arbeidsmessig, kombineres med samarbeid med andre mindre YS-forbund om
merkantile og administrative oppgaver.
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4.5.

Tjenestetilbud - konklusjon

Med utgangspunkt i dagens tjenesteleveranser vil prosjektgruppen anbefale at servicekontoret
prioriterer de tjenestene MO-ene rangerer høyest, kombinert med tjenester MO-ene ønsker mer av.
Dette innebærer et fortsatt sterkt fokus på STAFOs kjernevirksomhet, kombinert med andre høyt
prioriterte tjenester som kort vei til tjenestene gjennom servicekontoret, lav kontingent, de felles
fordelene for alle YS-forbundene. I tillegg trekkes det fram behov for økt politisk påvirkning og
synlighet i media, bedre medlemsregistre og advokathjelpen med privatrettslig rådgiving.
Når det gjelder STAFOs tjenestetilbud og muligheten for nye tjenester mener prosjektgruppen tiden
er moden for å gjøre en mer omfattende vurdering av MO-enes behov og ønsker opp mot STAFOs
tjenestetilbud. STAFO har hatt relativt likt tjenestetilbud over flere år og det foreslås å gjennomføre
en dybdeundersøkelse blant MO-ene for å få en reell vurdering av hvilke tjenester STAFO bør tilby
MO-ene. Utover dette kan det å tenke nytt om tjenester STAFO allerede leverer være nyttig.
Forbedring er også fornying. Prosjektgruppen har trukket fram noen eksempler for å vise
mulighetsrommet, blant annet ønsket om økt politisk innflytelse og mer synlighet innad i YS og i
media. Videre hvordan Stafonytt kan integreres i nettsiden og skape en mer oppdatert og aktuell
informasjonskanal både internt mot medlemmene og eksternt mot potensielle medlemmer.
Videre vurderer prosjektgruppen at det det er behov for å gjennomføre en ekstern evaluering av
STAFOs samlede kurstilbud.
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5. STAFOS FREMTID – HOVEDKONKLUSJON
Hovedkonklusjonen som prosjektgruppen har landet på sammenfatter alle delkonklusjonene i
rapporten, og har som hensikt å diskutere hvordan STAFO kan utvikle seg som selvstendig
organisasjon i fremtiden.
Prosjektgruppen anbefaler:
-

Med dagens medlemsmasse, anbefaler vi at STAFO går inn for alternativ 2, ref. kap 2.3.
Dersom medlemsmassen blir tilnærmet halvert, anbefaler vi alternativ 4, ref. kap 2.3.

Vi anbefaler at dette blir innført på ordinært rep.skap i 2016. Frem til da må man ha jobbet med den
nye organisasjonsstrukturen.
En halvering av medlemsmassen vil etter det anbefalte alternativ 4 føre til en kontingentøkning på
mellom 33-38 kr/mnd.
Uavhengig av organisasjonsendring eller ei, bør stillingen som i dag er vakant fylles med en
kommunikasjonsansvarlig, som skal jobbe med de områder som er skissert i rapporten. Går man for
alternativ 2 så er dette allerede i dag økonomisk forsvarlig. Ved valg av alternativ 4 innebærer dette
at det dekkes inn av naturlig avgang, og samarbeid med andre YS organisasjoner om administrative
og merkantile oppgaver. Funksjonen faller ikke bort ved en reduksjon i medlemsmassen, tvert imot
blir behovet for kommunikasjonsansvarlig enda viktigere, da vi ser at denne funksjonens
ansvarsområde også er innenfor rekruttering.
En desentralisert løsning, der de tillitsvalgte er første ledd, bør opprettholdes. En mentorordning vil
bidra til at veien til kort hjelp består, og blir ytterligere forsterket. En kommunikasjonsrådgiver, som
nevnt i forrige avsnitt, vil være en viktig brikke i dette arbeidet. Det samlede kurstilbudet til STAFO
bør evalueres av en ekstern aktør.
Vår politiske innflytelse i YS er avhengig av godt arbeid innad i STAFO. I samfunnet for øvrig er det
viktig å utnytte det potensialet som ligger i de ulike yrkesgruppene, bransjene og fagkompetansen
som STAFO besitter. Innenfor samme plattform må STAFO jobbe videre for å sikre den nødvendige
avtaletilgang som de ulike MO-ene har behov for, men prosjektgruppen anbefaler ikke å gå inn for
grenseløs avtaletilgang.
Prosjektgruppen anbefaler også følgende: «STAFO sentralstyre sender sak inn til YS hovedstyre med
sikte på å få satt ned et avtaleutvalg som tar for seg alle avtaler som det er konflikter rundt, med
sikte på å få til en løsning rundt avtaleproblematikken. Dette sett i lys av ad-hoc basert rådsstruktur,
der man får inn engasjerte, kompetente og motiverte rådsmedlemmer.»
STAFO bør prioritere de tjenestetilbudene som verdsettes høyest av MO-ene. Prosjektgruppen
anbefaler en gjennomgang av tilbud og etterspørsel vedr. tjenestetilbudet, herunder kvalitet og
kapasitet av dagens tjenester.
Det å tenke nytt vedrørende tjenesteleveranser som MO-ene ønsker mer av, er også fornying.
Prosjektgruppen kan med dette konkludere med at uansett hvilket av de alternativer man velger som
vei videre for STAFO, så har STAFO en solid plass som et selvstendig forbund i YS.
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6. Vedlegg


Gruppeoppgave, STAFOs ledersamling 6.februar 2015



STAFOs tjenestetilbud, spørsmål ledersamling 6.februar 2015



Questback undersøkelse mars 2015
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Gruppeoppgave, STAFOs ledersamling 6.feb 2015.

STAFOs representantskap fattet 18. november 2014 følgende vedtak:
«Sentralstyret pålegges å nedsette en prosjektgruppe som utreder hvordan
STAFO som en selvstendig org skal utvikle seg for å betjene
medlemsorganisasjonene på en best mulig måte.»

A) 1) Hva er STAFOs 5 viktigste utfordringer i dag (begrunn)?

2) Hvordan bør disse utfordringene best mulig løses?

B) 1) Dersom STAFOs medlemsmasse halveres hvilke 5 utfordringer står man da ovenfor
(begrunn)?

2) Hvordan bør disse utfordringene best mulig løses?
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STAFOs tjenestetilbud
Prosjektgruppen ønsker som en del av sitt arbeid å kartlegge medlemsorganisasjonenes behov for
tjenester fra STAFOs servicekontor.
Det er for det videre arbeid viktig å vite hvilken organisasjon som mener hva, og vi ber om at
organisasjonens fulle navn påføres.
Organisasjon:
STAFOs tjenestetilbud til medlemsorganisasjonene pr. i dag:
 Bistand i ulike typer konflikter på arbeidsplassen og når arbeidsforholdet avsluttes
 Bistand ved forhandlinger


Rådgiving innenfor lov og avtaleverk



Juridisk hjelp innenfor arbeidsrett og deler av folketrygdloven – bruk av advokat



Advokathjelpen: privatrettslig rådgiving



Opplæring av tillitsvalgte gjennom modulbasert opplæring/andre kurs



Kurs for medlemsorganisasjonene/tillitsvalgte som skreddersys etter deres behov.



Utdanningsstipend - utdeles en gang pr år. Søknadsfrist er 1. april



Folkeuniversitetet - avtalen gir medlemmer av STAFO 10 % avslag på kurs hos Folkeuniversitetet



Medlemsregister



Regnskap – dersom noen medlemsorganisasjoner ønsker dette utført av oss.



Låne/leie av møterom



Kort vei til tjenestene gjennom servicekontoret



Rekruttering
o

Nettbasert opplæring



Eget nettsted



Stafonytt



Kompendia - elektronisk oppslagsverk som gir svar på de fleste spørsmål vedrørende rettigheter
og plikter i.fm arbeidsforholdet



Fordeler felles for alle forbundene i YS: gunstige avtaler gjennom Gjensidige Bank og Forsikring,
Nordic Choice Hotels, Thon Hotell, Telenor, Gudbrandsdalen Energi og Avis Bilutleie.



Eget streikefond ved arbeidskonflikter



Stipendordning



Tillitsvalgthåndbok



Politisk påvirkning



Høringer



Lav kontingent
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Spørsmål:
1. Hvilke 10 tjenester er viktigst for din medlemsorganisasjon? I prioritert rekkefølge.

2. Hvilke 5 tjenester er minst viktig for din medlemsorganisasjon?

3. Er det noen av disse tjenestene din medlemsorganisasjon ikke ønsker/har behov for?

4. Er det tjenester din medlemsorganisasjon ønsker mer av? Nye tjenester?

5. Hvordan vil en eventuell utmelding av organisasjoner fra STAFO påvirke dine prioriteringer?

6. Har din organisasjon de tariffavtaler som er nødvendige for å ivareta medlemmene deres? Hvis
nei: begrunn.

7. Ønsker du/ din organisasjon mer eller mindre involvering fra STAFO vedr rekruttering?

8. Har dere medlemmer som dere ser kan bli involvert i en grensedragning med andre YS forbund?
Hvis ja: begrunn.
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IVARETAKELSE AV STAFOS MEDLEMMER



1



1



2

Medlemsorganisasjonens fulle navn

Medlemsorganisasjonens fulle navn

Påstandsbatteri



2.1



2.2



2.3



2.4



2.5

Vi er fornøyde med kvaliteten på tjenestene fra Servicekontoret

Vi er fornøyde med responstiden fra Servicekontoret

Vi opplever at Servicekontoret har tilstrekkelig kapasitet

Vi er fornøyde med kommunikasjonen med STAFO

Vår organisasjon involveres i det arbeidet STAFO gjør sentralt



3



4



5



6



2



3



4



5



6

Ytterligere kommentarer

Hvor mange nye medlemmer er potensielle i din organisasjon i løpet av det neste året?

Hvor sannsynlig er det at din medlemsorganisasjon kommer til å melde seg ut av STAFO?

Ønsker du å legge til noe, evt. kommentere på hva som skal til for at dere fortsatt skal velge STAFO?

Påstandsbatteri

Ytterligere kommentarer

Hvor mange nye medlemmer er potensielle i din organisasjon i løpet av det neste året?

Hvor sannsynlig er det at din medlemsorganisasjon kommer til å melde seg ut av STAFO?

Ønsker du å legge til noe, evt. kommentere på hva som skal til for at dere fortsatt skal velge STAFO?
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