STAFOs overordnede

STYRINGSDOKUMENT
INNLEDNING
STAFO er et partipolitisk uavhengig samleforbund av selvstendige
medlemsorganisasjoner. Forbundet er tilsluttet YS og legger derfor prinsipprogrammet til
YS til grunn for sin virksomhet.
Dette styringsdokumentet danner, sammen med STAFOs vedtekter, budsjett, aktivitets
og ressursplan og Representantskapsvedtak, rammen for de forventninger
medlemsorganisasjonene og medlemmene har til STAFO.

VISJON
STAFO skal være det beste forbundet for selvstendige medlemsorganisasjoner i
arbeidslivet.

MÅL
•
•
•
•

STAFO skal være en effektiv, demokratisk organisasjon for medlemsorganisasjoner
av ulik størrelse, med kort vei fra det enkelte medlem til STAFOs ledelse.
STAFO vil arbeide for en kultur som er åpen, inkluderende og redelig.
STAFO skal bruke sine ressurser til å støtte medlemmenes, de tillitsvalgtes og
organisasjonenes behov innenfor rammen satt av styringsdokumentene.
STAFO skal ved hjelp av medlemsorganisasjonenes tillitsvalgte, rådgivere og
Sentralstyret representere medlemmene overfor arbeidsgiverne og deres
organisasjoner.

ORGANISASJON
Medlemsorganisasjonene er ryggraden i STAFO. Demokratiet i STAFO utøves gjennom
Representantskapet og i saker medlemsorganisasjonene fremmer for Sentralstyret.
Sentralstyret har ansvaret for driften av STAFO og avgir årsberetning for
Representantskapet. STAFOs servicekontor skal gi støtte til organisasjonene og
medlemmene. Samarbeid internt i STAFO og med andre YS-organisasjoner skal
prioriteres der det styrker medlemmenes interesser.

Lønns- og arbeidsvilkår
STAFO vil arbeide for at alle medlemmene er omfattet av Hoved- og tariffavtale på sine
arbeidsplasser. I lønnsoppgjør og hovedavtaleforhandlinger vil STAFO høre og
samordne organisasjonenes krav overfor forhandlingsutvalg internt i YS og overfor
arbeidsgivere der STAFO er part i avtale.

Der organisasjonene selv er avtalepart vil STAFO gi råd og eventuelt avgi
forhandlingshjelp. STAFO vil oppfordre til samarbeid der det tjener til medlemmenes
beste.
Hvis ett eller flere medlemmer kommer i konflikt med arbeidsgiver vil STAFO gi råd og
veiledning. STAFOs sikringsfond vil sørge for økonomisk støtte, der Sentralstyret
vurderer dette som hensiktsmessig.

Samfunnspolitikk
Gjennom høringssvar og demokratiet i YS vil STAFO fremme
medlemsorganisasjonenes synspunkter. Der det vurderes som hensiktsmessig vil
STAFO eller organisasjonen (e) i forståelse med YS forsøke å påvirke beslutningstakere
og opinionen. Dette kan skje enten alene eller i samarbeid med andre YSorganisasjoner.

ADMINISTRASJON
STAFOs servicekontor ledes av STAFOs leder eller annen person utpekt av
Sentralstyret. STAFOs servicekontor skal til enhver tid inneha, eventuelt ha tilgang til
nødvendig kompetanse til å ivareta medlemsorganisasjonenes interesser.
Servicekontoret skal tilrettelegge, gi råd, saksbehandle og informere i tråd med
medlemmenes forventninger innenfor vedtatte budsjetter.
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