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Forord

Kjære leser!

17. november 2023 fyller STAFO 100 år. 

Selv har jeg vært medlem siden jeg startet i Statens vegvesen i 2006. Etter kort tid ble jeg 
oppmuntret til å engasjere meg som tillitsvalgt og ble raskt en del av STAFOs medlems-
organisasjon i Statens vegvesen. Det var motiverende og engasjerende arbeid, og jeg 
ble etter hvert også leder av denne medlemsorganisasjonen i noen år. 

I 2015 ble jeg valgt til forbundsleder i STAFO. Med 100 års historikk, vil det si at jeg kun har fått 
være med på noe av denne reisen STAFO har vært gjennom. Jeg føler allikevel at jeg har begynt å 
kjenne dette forbundet godt, med alle de 20 selvstendige medlemsorganisasjonene, vårt service-
kontor, våre dyktige tillitsvalgte og ikke minst våre medlemmer. Sammen med 10 andre 
YS-forbund utgjør vi dagens hovedorganisasjon YS.  

100 åringen STAFO har som organisasjon vært igjennom mye – på godt og vondt. Jeg har hatt stor 
glede av å sette meg inn i STAFOs 100 år som forbund. Fra den spede begynnelse i 1923, år med 
økning i medlemstall, og gjennom vanskelige år under 2. verdenskrig. Videre med kongelig besøk 
på STAFOs 25 års dag, og til opprettelsen av hovedorganisasjonen YS i 1977 - hvor STAFO hadde en 
fremtredende rolle. Spennende hendelser fortsatte i ti-årene etter dette og frem til i dag.

For at alle som ønsker skal få et lite innblikk i STAFOs historie, har vi utarbeidet denne folderen. 
Heftet gir et historisk tilbakeblikk på noen av de viktige hendelsene fra oppstarten i 1923 og 
fremover de første 100 år. Dette tilbakeblikket består av to deler. En del som tar for seg noe av det 
viktigste som har skjedd fra oppstarten i 1923 og frem til 2005. Den neste delen beskriver noen av 
de viktigste hendelsene fra 2005 og til og med 2022. 

Bakgrunnen for at vi nå kan sitte med dette heftet i hånden, enten fysisk eller digitalt, er at 
tidligere STAFO medarbeider Kåre Skaug i sin tid fikk i oppdrag av daværende forbundsleder Ingrid 
Bjercke å lage et historisk dokument i forbindelse med STAFOs 80 års dag. Jeg syntes dette var et 
interessant og godt historisk tilbakeblikk på STAFO og ga derfor vår spesialrådgiver Are Sand i 
oppdrag og fullføre dokumentet frem til dags dato –altså utgangen av 2022. 

Resultatet er dette historiske tilbakeblikket, som gjenspeiler noen av de hendelsene som har vært 
med på å definere den stolte 100 åringen som forbund!

YS-forbundet STAFO, på arbeidstakers side i 100 år – Styrke gjennom samspill

God lesing!

Erlend Aasbø
forbundsleder



STAFO 1923-2005

Undertegnede ble bedt av STAFO-leder Ingerid B. Bjercke om å skrive noe om hvorfor STAFO ble 
til, og om STAFOs rolle under annen verdenskrig og legge dette ut på vår hjemmeside. Jeg valgte 
under arbeidet med dette også å ta med andre hendelser i STAFOs 82-årige historie. 

Kildene er tidligere jubileumsskrifter og bøker samt medlemsbladet. 

Det er mange måter å gjennomføre et slikt oppdrag på. 

Jeg valgte:

• En streng kronologisk mal hvor årstall er underoverskrifter
• En sterk begrensning av hva som er tatt med for at det skal være oversiktlig 
• En i hovedsak intern vinkling av STAFOs historie (derfor eksempelvis lite om lønns- og                 

arbeidsvilkår og fagpolitiske protester mot samfunnsutviklingen)

God fornøyelse!

Kåre Skaug

Forhistorien

Det var fortvilte økonomiske forhold som var rådende etter første verdenskrig, med voldsom 
prisstigning på alle vareslag, uten at det ble gitt nevneverdig kompensasjon. Så kom krisene 
med arbeidsløshet og lønnsnedslag. Det ble en forsvarskamp for å komme best mulig ut i 
nedgangstidene som førte til en rekke arbeidskonflikter.

De som hadde sitt levebrød i statens tjeneste hadde inntil 1920 holdt seg isolert i hver sin 
organisasjonsbås, fordi en ikke lenger oppnådde kompensasjon for prisstigning i en hardhendt 
lønnspolitikk fra statsmaktens side, førte det til en rekke innspill for å danne en fellesorganisasjon 
for statsfunksjonærer. En rekke organisasjoner møttes i 1921. Det fremkom stor uenighet om den 
nye organisasjonen skulle være en kamporganisasjon i samarbeid med LO eller en selvstendig 
organisasjon med fullt herredømme over sine handlinger. Dette forsinket 
stiftelsen av samleorganisasjonen.



1923
Av vel 2,7 millioner innbyggere var det registrert 26 600 arbeidsledige i Norge. Martin 
Tranmæl vant fram med et forslag om at Arbeiderpartiet ikke skulle slutte seg til Komintern (en 
sammenslutning av alle lands kommunistiske partier for å få i stand et kommunistisk verdens-
parti). Mindretallet meldte seg ut og stiftet Norges Kommunistiske Parti.

Uenighet om tilslutning til LO for statsfunksjonærer førte til at 11 organisasjoner møttes den 
5. juni. Dette var gjennombruddet for stiftelsen av Statstjenestemannsforbundet (STAFO). Det ble 
nedsatt en dyrtidskomite og vedtatt retningslinjer for det videre arbeid:

lovfestet forhandlingsrett for offentlige tjenestemenn representasjon i en lønnsnemd 
lønnskonflikter avgjøres ved voldgift

Konstituerende møte ble avholdt 17. november i Justisbygningen i Oslo med 12 organisasjoner til 
stede. Møtet startet kl. 19.00, og kl. 23.45 var den nye organisasjonen en realitet. Den 
midlertidige formann, Otto Nagell, ble valgt til STAFOs første formann.

1925
Statstjenestemannen (stafonytt) kom ut med sitt første nummer og det ble 16 nummer med 
222 sider det første året, med stort innslag av annonser. Bladet kostet kr. 4,- i året og var ikke 
obligatorisk for medlemmene, noe som førte til lav tilslutning. Utgiver var et reklamebyrå. Bladet 
var derfor ingen økonomisk belastning for forbundet. Forbundssekretær I. Sverdrup Holt var 
første redaktør.

1927
STAFO, gikk sammen med andre tjenestemannsorganisasjoner, til sak mot staten for å verne sin 
rett overfor et stortingsvedtak 5. juni om 10 % lønnsreduksjon fra 1. januar 1928.

1929
Dommen falt 5. februar og gikk ut på at staten enstemmig ble kjent uberettiget til å redusere 
lønningene etter Stortingets vedtak i 1927. Staten anket. Det ble inngått et forlik med en viss 
tilbakevirkende kraft.

I forbindelse med forliket ble det gjort en viktig protokolltilførsel: 
Det henstilles til Regjeringen å utrede spørsmålet om lovfestet forhandlingsrett og opprettelse 
av en tjenestemannsdomstol med den forutsetning at det skulle føres forhandlinger med 
organisasjonene omdisse spørsmål før proposisjonen ble fremsatt.



1931
STAFO fikk eget kontor i Rosenkrantzgaten 13B, med kontortid to ganger i uken fra 18:30 til 20:00.

Rosenkrantzgaten 13B

1933
Året startet dramatisk med at bondepartiregjeringen Hunseid gikk ut med et rundskriv som 
rammet statstjenestemennene. Her het det blant annet: Den statsfinansielle stilling er så 
vanskelig at lønnsbudsjettet, som er uten sammenligning den tyngste på utgiftssiden, må 
ned for å få et rimelig forhold mellom statens utgifter og inntekter. Veien å gå er å få antall 
tjenestemenn redusert.

Regjeringen Hunseid gikk av og ble erstattet av regjeringen Mowinckel, som ønsket forhandlinger 
med organisasjonene. Resultatet ble en frivillig lønnsavkorting. Dette var et nederlag, men i 
sakens endelige avgjørelse var det uttrykkelige forutsetninger om kompensasjoner. Dette 
medførte at to av Statstjenestemannsforbundets viktigste saker fra starten av, ble gjennomført: 
Lov om forhandlingsrett og opprettelse av tjenestemannsrett. Mottoet for året ble seier gjennom 
nederlag.

Sikringsfondet opprettes.

1935 - 1936
Lysere utsikter for Norge. Statstjenestemannsforbundet tok initiativ til å redusere lønns-
avkortningen og oppnådde sammen med de andre statstjenestemennsorganisasjonene 
en reduksjon på vel 50 % året etter.



1937
Lønnsnedslaget helt opphevet.

Kontoret flyttet til Karl Johans gate 23.

1938
Medlemstallet passerer 10 000.

1939
Nei til innmeldelse i Landsorganisasjonen med 104 mot 2 stemmer.

Statstjenestemannen (stafonytt) ble overtatt av forbundet som utgiver og sendt til 
alle medlemmer.

1940
Ved inngangen til året sto Statstjenestemannsforbundet sterkere enn noen gang. Den tyske 
okkupasjonen kullkastet med et slag alle forbundets planer for normal virksomhet. Årets 
Representantskapsmøte, som var utlyst før 9. april, måtte avlyses. Styret gikk inn for å verne 
statstjenestemennenes interesser og redde hva som reddes kunne. Forbundet sluttet lojalt opp 
om Administrasjonsrådet (et forretningsministerium ble opprettet 15. april som et alternativ til 
Quislings kuppregjering). Forbundets kontor var åpent som vanlig. Her var det en stadig til-
strømning av tjenestemenn som ba om råd. Spørsmålene gikk på om de skulle søke ut av byen og 
slutte seg til de norske styrker, hvor de skulle dra, om det var galt å gjøre dette eller annet som de 
ordinært var pålagt i tjenesten. Konkrete svar kunne i de fleste tilfeller ikke gis. 

Forhandlinger om lønnsvilkår ble møtt med at det fra statens side var ingen som visste hvordan 
arbeidsvilkårene ville arte seg fremover, og at statskassen derfor måtte lettes for flest mulige 
utgifter.

Den 25. september forbyr Reichkommissar Josef Terboven samtlige norske politiske partier med 
unntak av Nasjonal Samling, og utnevner kommissariske statsråder, og dermed var 
Administrasjonsrådet oppløst. Spørsmålet om hvorvidt forbundets virksomhet skulle fortsette 
eller ikke ble som følge herav inngående drøftet. Resultatet ble at virksomheten burde fortsette så 
lenge som mulig. En rekke saker i forbindelse med okkupasjonen var oppe til behandling og 
bearbeidelse overfor myndighetene: Midlertidige tjenestemenns oppsigelsestid, lønn under 
evakuering, dekning av utgifter ved tvangsutflytting og militære tjenestemenns lønn etter 
oppløsningen av forsvaret, for å nevne noen.

1941
Innenriksdepartementet besluttet 15. februar at medlemskap i Nasjonal Samling heretter vil bli 
tillagt avgjørende vekt for ansettelse i offentlig tjeneste og stillingsopprykk. Statstjenestemanns-
forbundet som en av 43 organisasjoner,med til sammen 700 000 medlemmer, skriver et protest-
brev til Terboven. Terboven innkaller 18. juni organisasjonslederne i anledning protestbrevet, 
tilbakeviser protesten og arresterer 5 av dem som hadde undertegnet brevet.



Statstjenestemannsforbundet var en av mange organisasjoner som på møtet ble meddelt en 
navngitt kommissær. Forbundet ble velsignet med sekretær i Indredepartementet Sven Getz. 
Umiddelbart etter møtet dro kommissæren ledsaget av formannen Håkon V. Ruud til forbunds-
kontoret og overtok nøkler og kasser mv. Getz innkalte sekretæren, som fikk ordre om ikke å 
fratre. Så avsatte han i tillegg til formannen nestformannen og et styremedlem.

Ruud sendte dagen etter et brev til de gjenværende styremedlemmer: Jeg ble i går avsatt som 
formann i STAFO i henhold til forordning fra Indredepartementet og som forbundets leder i form 
av kommissær er oppnevnt sekretær Getz, Indredepartementet.  Ruud refererer videre i brevet 
til samtalen med Getz: ”Er styret enig med Dem, vil det vel ikke samarbeide med meg” Jeg 
svarte: ”Jeg er sikker på at styret er helt enig med meg, det er ingen grunn for styret til ikke å 
samarbeide med Dem”.

Ruud avsluttet brevet med at styret bør være interessert i å få det best mulige ut av den situasjon 
STAFO hadde kommet i. På en konferanse dagen før kommissær Getz skulle holde sitt første 
styremøte ble spørsmålet om hvordan STAFO skulle forholde seg til den nye situasjonen inngående 
drøftet. Alle medlemmene som var imot den tyske okkupasjonen, hadde mest lyst til å stanse 
virksomheten. Men overveielsene førte like naturlig tanken hen til at det tross alt ikke var riktig å 
kapitulere. Organisasjonen hadde under alle omstendigheter sin betydning som vaktvern for 
medlemmene. Dessuten var man slett ikke i tvil om at hvis arbeidet stanset, ville det i det minste 
lede til at okkupasjonsmaktens ”norske” forbundsfeller ville ta over.

Styremøtet under kommissærens ledelse fikk en ganske dramatisk åpning, da et av styre-
medlemmene nektet å ta Getzi hånden. Møtet artet seg nærmest som et kryssforhør av Getz om 
hvordan han ville legge arbeidet an. Kommissæren stilte seg forholdsvis imøtekommende på de 
vesentligste punkter. Han skulle ikke delta på styremøtene som resulterte i at det ble oppnevnt 
midlertidig formann og nestformann. Getz skulle få seg forelagt styreprotokollene for å påse at 
det ikke ble drevet politisk virksomhet, og av samme årsak skulle Statstjenestemannen forelegges 
ham i korrektur. Den midlertidige formann, Erik Bjørkdal, gjorde forbundet en stor tjeneste ved å 
påta seg det utakknemlige verv. Det var et betydelig personlig offer å stille seg på en slik uriaspost. 

På Representantskapsmøtet i september ble sakene behandlet stort sett under trykkende 
taushet. Politiet var i beredskap og kunne være på pletten på korteste varsel hvis noe skulle 
inntreffe.

Nazistene var ivrig etter å endre fullstendig statstjenesten etter sin politiske kokebok. Det var 
angrep på en rekke avde skanser STAFO hadde bygget opp gjennom år. Indredepartementet var 
hovedaktør. I en ”forordning” om ansettelser i offentlig tjeneste het det at søkere som på grunn 
av sin politiske holdning ikke ga full sikkerhet for at de med full kraft ville gå inn for den politiske 
nyordning, ikke måtte ansettes i offentlig tjeneste. Søknadene skulle kun skrives på Indre-
departements søknadsskjema og passere NS Personalkontor, Offentlig tjeneste. Høyere tjeneste-
menns ansettelser ble forelagt Rikskommissæren.



1942 - 1945
STAFOs virksomhet var på defensiven. Styret arbeidet trutt og energisk for medlemmenes 
interesser – motparten var okkupasjonsmakten og de norske nazister eller begge i forening, 
og resultatene uteble i en tung tid.

Ny arbeidstid på 48 timer for samtlige tjenestemenn ble en hard påkjenning i en matknapp tid, 
hvor mange etter hvert nærmet seg sultegrensen. Det var en vond tid både materielt og åndelig.

Statstjenestemannen (stafonytt) kom ut med 5 nummer i 1942 og 2 nummer i 1943, mot det som 
da var ordinært, 10 nummer. I 1944 og fram til frigjøringen kom bladet ikke ut i det hele tatt.

1945 Frigjøringsåret
Allerede den 2. mai innkalte formannen til styremøte den 11. mai. Det var ikke lett å få tak i 
alle. Et av styremedlemmene som hadde vært medlem av NS ble selvfølgelig ikke innkalt. Den 
tidligere formann Håkon V. Ruud, samt tre andre som Terboven hadde avsatt, tiltrådte styret.

Ved frigjøringen var alle bestemmelser som var gitt vedrørende statstjenestemennene i 
okkupasjonstiden blitt opphevet og gammel arbeidstid ble innført igjen. Den første sak forbunds-
styret fikk til behandling var å foreslå et medlem i en komite for granskning av statstjeneste-
mennenes forhold under okkupasjonen.

Mange pene ord ble sagt om STAFOs holdning og arbeid under krigen. Det var en lykke for 
statstjenestemenn at forbundet eksisterte og opptrådte på alle statstjenestemenns vegne.

7. juni var STAFO med på å feire kongens hjemkomst.

1949
Av praktiske grunner ble feiringen av STAFOs 
25-årsjubileum i 1948 utsatt til 12. mai 1949.
Festmøtet i Universitetets Aula ble en 
høytidsstund, da både konge, kronprins
og kronprinsesse tok imot innbydelsen 
og var til stede. En rekke andre innbudte 
var også  til stede. Her nevnes representanter 
for storting og regjering, administrasjonen 
og representanter fra tjenestemanns-
organisasjoner i andre nordiske land.

De kongelige ønskes velkommen til festmøte i Universitetets Aula – kong Haakon VII, 

kronprinsesse Märtha og kronprins Olav (delvis skjult nærmest bilen).



1954
STAFO-fakkelen tas i bruk som logo på forsiden av Statstjenestemannen (stafonytt) 
og på brevark.

1959
Forbundskontoret flytter til Storgata 10B.

1963
Årlige Representantskapsmøter går over i Representantskapsmøter/Landsmøter hvert tredje år.

1969
Endring i vedtektene gir statspensjonister adgang til medlemskap i STAFO.

1970
STAFO flytter til nye kontorer i Maridalsveien 31B.

STAFO er den største og eldste partipolitiske uavhengige hovedsammenslutning – 19 000 
medlemmer i 57 medlemsforeninger. 

1973
STAFO 50 år – mottakelse i Den Mauriske Hall på Hotell Bristol for utenlandske gjester, 
representanter fra tilsluttede organisasjoner mv. Jubileumsmiddag samme sted.

1977
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) etablert 1. januar. STAFO var en av de fem 
organisasjonene som sto bak etableringen. Den nye organisasjonen representerer over 72 000 
arbeidstakere innen både stat, fylkeskommune, kommune og privat sektor. STAFOs formann Aage 
Lagem ble valgt til leder for den nye hovedsammenslutningen for statsansatte (YS-S). STAFO er 
dermed ikke lenger en hovedsammenslutning for statsansatte. STAFOs medlemstall ved 
etableringen var ca. 23 000.

Første fargebilde i Statstjenestemannen (stafonytt).



1984
Streik – 1823 av STAFOs medlemmer streiket fordi Staten i lønnsoppgjøret ikke ville diskutere 
mindrelønnsutviklingen som statsansatte opplevde i 1983. Den generelle rammen i oppgjøret var 
for lav til å opprettholde kjøpekraften til medlemmene. I tillegg var heller ikke Staten villig til å 
løfte statspensjonistene opp på et mer rettferdig pensjonsgrunnlag. Streiken var kortvarig, og 
konflikten ble avgjort i Rikslønnsnemd.   Kjennelsen i nemnda ga STAFO-medlemmene en 
betydelig bedre avtale enn tilbudet var før streiken.

Bladet Statstjenestemannen skifter navn til STAFO-nytt. Det nye navnet understreker at det er 
STAFOs talerør og tar hensyn til at ikke alle medlemmene er statstjenestemenn.

1985
STAFO flytter til Lakkegata 3 i egne kjøpte lokaler. 

1995
Hedersprisen ”Årets tillitsvalgte” blir delt ut for første gang. Den første prisvinneren var Nils P. 
Øxseth fra Funksjonærforbundet ved NSB.

1996
STAFOs Pensjonistforening starter opp.

Formann i STAFO blir endret til leder i STAFO.

1998
STAFO markerte 75 år på selve stiftelsesdatoen, 17. november, med 70 personer til stede, 
deriblant YS og YS-S leder. Jubileumsmiddagen fant sted på Pers Hotell, Gol under 
STAFO-konferansen.

2000
STAFO inngikk en samarbeidsavtale med KFO om et forpliktende sentralt samarbeid i forhold til 
samfunnspolitiske, lønnspolitiske og organisasjonspolitiske spørsmål.

2001
Enstemmig landsstyrevedtak ga grønt lys for at samarbeidet med KFO utredes mht. fusjon.



2002
Flerfaglig Fellesorganisasjon (2fo) slutter seg til fusjonsprosessen og Trippel oppstår.

2003
PRIFO slutter seg til fusjonsprosessen og Trippel blir Trippel +.

2004
Trippel + får ikke tilstrekkelig flertall 
(44 – 34 stemmer) på Landsmøtet (del 1) i juni.

På Landsmøtet (del 2) i november stemte 44 for og 38 imot fusjon med 2fo og PRIFO.  (KFO hadde 
trukket seg tidligere på høsten da de ikke oppnådde positivt vedtak på sitt landsmøte). Resultat: 
Ikke 2/3 flertall for fusjon, og STAFO fortsetter som selvstendig organisasjon.

Ingerid B. Bjercke blir valgt til STAFOs første kvinnelige leder.

2005
STAFO-nytt skrives stafonytt.

STAFO Ung starter opp.

Navneendring fra Statstjenestemannsforbundet til STAFO begrunnet i at forkortelsen STAFO har 
blitt benyttet i de fleste sammenhenger i mange år både internt og eksternt.

Årlige Representantskapsmøter erstatter Landsmøter.

Gardermoen Airport Hotell. Del 1 av Landsmøtet



STAFOs formenn/ledere gjennom 100 år

Otto Nagell    1923 - 1930     
Håkon V. Ruud   1930 - 1941
Erik Bjørkdal   1941 - 1945
Håkon V. Ruud   1945 - 1946
Andreas Faafeng  1946 - 1953
Ivar Johannessen  1953 - 1955
Andreas Faafeng  1955 - 1957
Hans Jespersen  1957 - 1961
Bjørn Bjørnsen  1961 - 1975
Aage Lagem   1975 - 1978
Konrad B. Berthelsen  1978 - 1987
Jan Erik Gulbrandsen  1987 - 2004
Ingerid B. Bjercke  2004 - 2015
Erlend Aasbø   2015 - d.d. 

I forbindelse med STAFOs 100 års jubileum 17. november 2023, har jeg som nevnt innledningsvis 
fått i oppdrag å fullføre STAFOs historikk, som tidligere STAFO medarbeider Kåre Skaug påbegynte. 
Kåre Skaug fikk i sin tid i oppdrag å skrive litt om STAFOs opprinnelse og rolle under annen 
verdenskrig, men valgte å lage en historisk oversikt over viktige hendelser som strakk seg frem til 
2005. Jeg har forsøkt å fullføre Kåres historiske oversikt over viktige hendelser i STAFO, frem til og 
med 2022.

Fortsatt god fornøyelse!

Are Sand, Spesialrådgiver STAFO

2005 – 2011
Etter STAFOs landsmøte i 2004 hvor STAFO besluttet å fortsette ferden som selvstendig 
organisasjon uten å slå seg sammen med trippel+ kameratene, har det vært en normalisert 
periode for STAFO når det gjelder intern struktur og organisasjonsform. Ingerid Bjercke ledet 
STAFO stødig gjennom denne perioden. Denne tidsepoken har vært preget av ro i organisasjonen, 
og et STAFO som har jobbet målrettet for sine medlemmer med individuelle og kollektive goder. 
STAFO har også i denne perioden vært aktive i YS sine sektorstyrer og ellers vært med å påvirke de 
valg og retninger YS har valgt.

STAFOs medlemsorganisasjon Museumsansattes forening (MAF) sier i 2011 opp særavtalen de i 
en årrekke har hatt med KFO (nå Delta).



2012
Streik i staten. YS Stat tar sine medlemmer ut i streik. Dette var første gang på 28 år at det var 
streik i statlig sektor. Streiken dreide seg om uenighet om hvor stor ramme det skulle være etter 
prinsipper fra frontfagsmodellen. STAFO bidrar i streikeforberedelser/streiken med våre 
medlemsorganisasjoner Norsk Losforbund, STAFO Statens vegvesen, STAFO Fisk og Hav, 
Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF), Losoldermennenes Landsforening, Signal- og 
Teleteknikernes Forening og Losbåtførernes Forbund.

2013
STAFO setter i gang med et storstilt rekrutteringsprogram. Det investeres i betydelige ressurser 
både økonomisk og bemanningsmessig for å utvikle et rekrutteringsprogram i STAFO. Konsulent-
firmaet Varde/Hartmark hyres inn og utvikler blant annet et elektronisk læringsprogram for STAFO 
som er tenkt brukt i rekrutteringsøyemed.

2014
Organisasjonsfelleskap mellom Delta og STAFO? En prosjektgruppe presenterer i 2014 en 
rapport som konkluderer med at STAFO og Delta bør fortsette arbeidet med tanke på at de to 
organisasjonene skal inngå i en felles organisasjonsstruktur. 

2015
STAFO fortsetter som eget selvstendig forbund i YS. 
Etter ca. 2 år med utredninger om en mulig felles 
organisasjonsstruktur med Delta, beslutter STAFOs 
Representantskap at STAFO skal fortsette som eget 
selvstendig forbund i YS. I alt 18 av STAFOs da ca. 
40 medlems-organisasjoner velger allikevel å forlate 
STAFO til fordel for andre YS-forbund. Noen meldte 
seg inn i Parat og YTF, mens flertallet melde seg 
inn i Delta. STAFO mistet da ca. 3 600 medlemmer. 
Forbundsleder Ingrid Bjercke trekker seg 
som leder av STAFO.

Erlend Aasbø blir enstemmig valgt som STAFOs nye leder. 
Erlend kommer fra STAFOs medlemsorganisasjon STAFO 
Statens vegvesen. 

Siste papirutgave av Stafonytt går i trykken. Stafonytt utgis 
i en kortere periode kun som nettutgave, før man går over 
til å kommunisere og informere via andre digitale plattformer. Bilde/tekst klippet fra STAFOs nettside/Facebookinnlegg



2016
Etter at flere av STAFOs medlemsorganisasjoner (som representerte ca. 2/3 av medlemmene) 
valgte å melde overgang til andre YS-forbund, har organisasjonens hovedfokus vært å lage et godt 
og bærekraftig rammeverk for fortsatt drift av STAFO. Sentralstyret fremlegger en plan for 
Representantskapet som er ment å skape et bærekraftig og fremtidig sterkt STAFO, som skal 
kunne levere gode og konkurransedyktige tjenester til våre medlemmer. Kontingentnivået skal 
fortsatt være lavt i STAFO. Representantskapet fatter vedtak i tråd med det sentralstyret ber om. 

I Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard dannes en forening som blir 
medlem av STAFO. Medlemsorganisasjonen tar navnet STAFO Direktoratet for Mineralforvaltning 
(STAFO – DMF).

2017 - 2019
År preget av omstilling. Som en konsekvens av mindre medlemstall og de vedtak som ble gjort på 
STAFOs Representantskap i 2016, går nå organisasjonen inn i en omstillingsperiode som skal prege 
de neste 3 årene. En omfattende nedbemanningsplan blir vedtatt. All nedbemanning den neste 
tre års perioden foregår ved naturlig avgang – ingen blir oppsagt. 

STAFO inngår i 2017 en samarbeidsavtale med YS-forbundet Parat. Avtalen gir STAFO tilgang til 
juridiske tjenester, kursplasser, samt at deres økonomiavdeling utfører STAFOs lønns- og 
regnskapsoppgaver.

STAFO selger i 2017 sine eide lokaler i Lakkegata 3, hvor de har vært siden 1985, og flytter inn i 
leide kontorlokaler hos YS-forbundet Parat i Lakkegata 23, hvor de fleste av YS sine øvrige forbund 
også holder til.

STAFO Foreningen ved Stortinget velger i 2017 å forlate STAFO til fordel for YS-forbundet Parat.

STAFO Etatsforeningen (STAFO E.), som organiserer medlemmer blant sivilt ansatte i deler av 
forsvaret, melder seg i 2017 inn i STAFO.



2020 - 2021
Samfunnet stenges ned. Et virus (Sars-CoV-2) med opprinnelse i Kina sprer seg og forårsaker en 
pandemi. Viruset kan forårsake den alvorlige sykdommen covid-19. Den 12. mars 2020 stenges 
samfunnet ned i et forsøk på å bekjempe viruset. Arbeidslivet går en usikker fremtid i møte med 
frykt for permitteringer, oppsigelser og konkurser. Alle som kan må jobbe fra hjemmekontor i et 
forsøk på å minske spredning av smitte. 

STAFO går også inn i en bekymringsfull tid for sine medlemmer. Arbeidslivet kan ikke lengre møtes 
fysisk. Andre møteformer dukker opp i form av digitale plattformer. Et nytt virkemiddel er skapt i 
arbeidslivet, i det man kan møtes på digitale plattformer. STAFO ser også nye muligheter her og 
benytter seg flittig av disse verktøyene - noe som gjør at de klarer å drifte forbundet noenlunde 
som normalt gjennom denne vanskelige tiden. STAFO avholder, sentralstyremøter, 
Representantskapsmøter, andre møter, samt kurs og foredragsvirksomhet på digitale plattformer.

STAFO Statens vegvesen velger i 2021 å forlate STAFO til fordel for YS-forbundet Parat.

2022
Normalisert samfunn etter to år med pandemi. Samfunnet åpner opp igjen etter pandemi. 
Organisasjonen STAFO normaliserer seg også i takt med samfunnet ellers. STAFOs tillitsvalgte og 
ansatte kan oppta sitt arbeid med fysiske møtepunkter. STAFOs medlemsorganisasjoner med 
deres medlemmer har kommet relativt godt igjennom pandemien, med få oppsigelser og 
permitteringer. Forhandlinger og samhandling mellom partene i arbeidslivet er igjen normalisert, 
men vi har fått et tilskudd i virkemiddelpakka vår med hyppigere bruk av digitale plattformer. 
Digitale verktøy gir gjennom året en økning i avholdte foredrag og kurs i STAFO.

Medlemsorganisasjonen STAFO Trafikant og Kjøretøy - Statens vegvesen 
(STAFO TK – SVV), melder seg inn i STAFO.

STAFOs medlemsorganisasjon Norsk Losforbund (NL) vinner viktig prinsippsak i Arbeidsretten. 

2023
Ved inngangen av 2023 er STAFO fortsatt et selvstendig YS-forbund. En samleorganisasjon for 
andre arbeidstakerorganisasjoner som organiserer i de fleste sektorer av arbeidslivet. STAFO 
består i dag av 20 medlemsorganisasjoner med totalt ca. 1 800 medlemmer. 



STAFOs nåværende medlemsorganisasjoner:

• Fagsjefenes forening ved det norske teatret
• Husbankens funksjonærforening (HFF)
• Losoldermennenes landsforening
• Meteorologiske tjenestemenns landsforening (MTL)
• Museumsansattes forening (MAF)
• Norsk Losforbund (NL)
• Raufoss funksjonærforening STAFO (RFF)
• Riksrevisjonens tjenestemannslag (RTL)
• STAFO – Direktoratet for mineralforvaltning (STAFO – DMF)
• STAFO Etatsforeningen (STAFO E.)
• STAFO Fisk og Hav
• STAFO Trafikant og Kjøretøy - Statens vegvesen (STAFO TK - SVV)
• STAFO – SFL
• STAFO – Foreningen ved 4H Norge
• STAFO – Foreningen ved Innovasjon Norge (IN)
• STAFOs Pensjonistforening
• Skipskontrollens Forening (SKF)
• Slottspersonalets Forening
• Statens Veitjenestemannsforbund
• Strand Unikorns personalforening

Les mer på www.stafo.no


