AVYO OG DELTA
PROSESS FOR FREMDRIFT
Bakgrunn:
AVYO og Delta har som mål at det skal være ett YS-forbund i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).
To arbeidsgrupper – en med fokus på sentrale spørsmål og en med fokus på lokale spørsmål – har
jobbet i henhold til et felles AVYO/Delta-mandat for fremtidig samarbeid. Gruppene har lagt fram
rapporter med forslag til løsning for ett YS-forbund i NAV.
Løsningen tar utgangspunkt i at:
•

AVYO viderefører status som selvstendig rettssubjekt og selvstendig organisasjon i Delta.
AVYO viderefører opptaksområde i henhold til dagens vedtekter, inklusive HELFO og tolker.

•

AVYO og Delta sammen skal tilby medlemmer og tillitsvalgte oppfølging og et tjenestetilbud
som er minst er likeverdig med det AVYO og Delta i dag tilbyr sine medlemmer. På mange
områder skal tjenestetilbudet styrkes.

•

Det er en prøveperiode på et år for å løpende evaluere om samarbeidet fungerer i henhold til
intensjon og lagte forutsetninger.

Det skisseres tre utviklingsfaser:
•

Fase 1 inntrer ved undertegning av tilslutningsavtale og tilleggsavtale. Delta og AVYO
videreutvikler samarbeidet og forbereder overgangen til fase 2 der AVYO-medlemmene får
medlemskap i Delta. Informasjonsmateriell utarbeides og det bør være tett dialog for å sikre
smidig integrasjon.

•

Fase 2 inntrer 30. april 2020. AVYO viderefører status som selvstendig rettssubjekt og
selvstendig organisasjon i Delta. AVYOs medlemmer skal på dette tidspunkt være registrert i
Deltas medlemsregister. AVYO tar i bruk alle avtalte tjenester fra Delta.

•

Fase 3 inntrer 30. april 2021 – under forutsetning av at samarbeidet videreføres etter
prøveperioden på ett år. Etter dette gis Deltas medlemmer i NAV medlemskap i AVYO og full
tilgang til AVYOs tillitsvalgtapparat og tjenester.

Vurdering:
AVYO og Delta har hatt prosesser som har pågått over flere år for å utbygge og styrke samarbeidet.
Målsettingen har hele tiden vært å sikre at både AVYO og Delta best mulig kan ivareta sine statlige og
kommunale medlemmer i NAV samt å gjøre tillitsvalgtes hverdag bedre. Utredningene om
fremforhandlet løsning er basert på tidligere utarbeidet AVYO/Delta arbeidsgrupperapport av 20.
august 2018.
Styringsgruppen anser at arbeidsgruppene har gjort et godt arbeid med å fremforhandle et grunnlag
for fremtidig samarbeid. En rekke forhold er beskrevet og tatt stilling til. Det er gjort nødvendige
kompromisser for å ta høyde for begrensede ressurser.

Det er også klart at ikke alle spørsmål som kan oppstå i praksis er løst gjennom avtalen. Slike
spørsmål må løses fortløpende. Det er likevel tydelig at partene har en felles intensjon om å få dette
til å fungere godt.
AVYO og Delta vil nå hver for seg foreta nødvendige prosesser for å sikre demokratisk forankring og
mandat for å sluttføre avtalene. Partene vurderer hver for seg hvilke mandater og forankringer som
er påkrevet, samt eventuelle vedtektsmessige konsekvenser for eget forbund.
Styringsgruppen retter en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet, og ser frem til å sluttføre
målsettingen om ett felles YS-forbund i NAV.

Oslo, 10. oktober 2019
For AVYO

For Delta

Øyvind Hov Randmæl
Forbundsleder

Lizzie Ruud-Thorkildsen
Forbundsleder

