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Dette brevet vil bli sendt ut til alle som er eller kan bli passivt medlem i Norsk Losforbund.   

Norsk Losforbunds passivemedlemmer enten det er pensjonister eller yrkesaktive som ønsker 
fortsatt å være medlem av Norsk Losforbund betaler 10 % av ordinær kontingent til Norsk 
Losforbund og er da også medlem i STAFOs pensjonistforening.  For denne Landsmøteperioden 
utgjør det 564 kr pr. år, hvor 480 kr pr. dags dato går til STAFO.  Alle passive medlemmer er 
direktemedlemmer i Norsk Losforbund og ikke medlemmer gjennom lokalforeningene.  I tillegg til å 
kunne delta på Norsk Losforbunds møter med talerett, men ikke stemmerett, tilgang til web-side, 
Forbundsnytt og nyhetsbrev beholder du som passivt medlem i Norsk Losforbund dine fordeler i 
STAFO og YS.  Jeg har limt inn informasjon fra STAFO og YS sin hjemmeside.  For mer informasjon vil 
jeg henvise til www.stafo.no og www.ys.no eller ta kontakt med undertegnede på e-post 
ingesetr@online.no eller mob. 971 15 141 

 

Medlemsfordeler pr. 20.05.2014 

Fordeler som medlem av STAFO og som medlem av YS 

 

STAFO har fremforhandlet flere medlemsfordeler for sine medlemmer. I tillegg til dette får STAFO-
medlemmer også tilgang til medlemsfordeler som er fremforhandlet av YS. Disse medlemsfordelene 
er felles for alle forbundene tilsluttet YS.  

Fordeler i STAFO: 

 

Bistand i arbeidsforhold 

 

STAFOs rådgivere bistår deg i spørsmål tilknyttet ditt arbeidsforhold. 

 

Advokathjelpen 

 STAFO har inngått avtale med advokat Carl Terje Strømberg om privatrettslig rådgivning for                                                                                                                                            
våre medlemmer. Strømberg gir blant annet råd om testamente, husleieavtaler og nabotvister. 
Advokathjelpen kan nås gjennom adressen: advokat@stromberg.no og på telefon 951 68 448 

http://www.stafo.no/
http://www.ys.no/
mailto:ingesetr@online.no


Compendia 

Som STAFO medlem får du tilgang til verktøyet Compendia. Compendia er et brukervennlig 
elektronisk opplagsverk tilpasset så vel ledere, ansatte som tillitsvalgte i bedrifter, statlig 
virksomheter og fagforeninger. Her får du svar på de fleste spørsmål vedrørende rettigheter og 
plikter i forbindelse med ditt arbeidsforhold. Det kreves passord for å kunne benytte seg av 
verktøyet, og dette får du ved å sende en e-post til post@stafo.no.  

 

Kurstilbud 

STAFO gjennomfører en rekke kurs, fortrinnsvis for tillitsvalgte, men også for øvrige medlemmer. 
Oversikt over STAFOs kurstilbud finner du under relatert informasjon til høyre. 

 

Utdanningsstipend 

En gang i året tildeles stipend fra utdanningsfondet. Søknadsfrist er 1. april. 

 

 

 

Folkeuniversitetet 

STAFO har inngått avtale med Studieforbundet Folkeuniversitetet. Avtalen gir medlemmer av STAFO 
10 % avslag på kurs hos Folkeuniversitetet, begrenset oppad til kroner 1.500. For å oppnå rabatt må 
du oppgi ditt medlemsnummer i STAFO ved kurspåmelding. For mer informasjon om 
Folkeuniversitetet og deres tilbud, se Folkeuniversitetets hjemmside. 

Fordeler som er felles for alle forbundene i YS   

Som medlem av STAFO som er tilknyttet YS får du medlemskort og en rekke medlemsfordeler. Disse 
kan du lese om på YS' egne side om medlemsfordeler. Det er blant annet inngått avtaler med 
Gjensidige Bank og Forsikring, Nordic Choice Hotels, Thon Hotell, Scandic, ESSO, Telenor, 
Gudbransdalen Energi ,Avis Bilutleie og Vestlia Resort og Highland Lodge.  Siste nytt fra  Gjensidige 
Bank Nå får du boliglån fra 2,7%. 

 

STAFOs PENSJONISTFORENING 

Foreningen ble stiftet i 1996 og har for tiden 147 medlemmer. 

Medlemmene er tilknyttet pensjonistforeningen enten som direkte medlemmer eller gjennom egen 
STAFO-organisasjon. 

Vi driver egen kursvirksomhet og arrangerer møter med både faglig og sosialt innhold. Det er spesielt 
pensjonistenes rettigheter som står på dagsorden. 

Vi har også sosiale sammenkomster som bl.a. kan innebære omvisninger/besøk på museer og andre 
interessante steder. 



Gjennom medlemskapet i pensjonistforeningen beholder medlemmene YS’ medlemsfordeler bl.a. 
forsikringsordningene og bladet Stafonytt 

 

Dette brevet er sendt til YS-leder, STAFO-leder og lederen av Livsfaserådet i YS fra STAFOs 
pensjonistforeningen: 

Årsmøtet i STAFOs Pensjonistforening har sett på resultatet avpensjonsoppgjøret i år. Foreningen 
beklager sterkt at pensjonstilleggenefortsatt reduseres med 0,75% i henhold til Stortingets vedtak, 
slik at åretsoppgjør bare ga et tillegg på 2,89%.Dette må endres ved første anledning. Statsbudsjettet 
og Pensjonsfondet ersterke nok til å gi det samme tillegget som for 2011. Fullt tillegg for i årville ha 
medført en tilleggsutgift på ca 1,38 mrd kroner. Markedsverdien avPensjonsfondet er i dag ca 5.400 
mrd. Sløyfing av underreguleringen til -svarer ca en kvart promille.. 

Pensjonsfondet er i revidert nasjonalbudsjett anslått å øke med 326 mrdkroner i 2014, d.v.s. at 
sløyfing av underreguleringen vil koste ca 0,42 %av økningen!. 

 

STAFOs Pensjonistforening ber STAFO, YS og andre faglige sammenslutningerarbeide for at 
underreguleringen med 0,75 faller bort fra og med pensjonsoppgjøret i 2015. Det bør også overfor 
statsråder og stortingsrepresentanter gjøres klart at det er fullt mulig med en endring også for 2014, 
dersom viljen er tilstede. 

Pensjonistforeningen registrerer at det i avtale mellom regjeringspartieneog Kristelig Folkeparti og 
Venstre er anført at "Avkortningen av pensjon for gifte og samboende pensjonister reduseres. I 
perioden reduseres avkortningen fra 15 til 10 %." Dette er positivt, men må ikke være til hinder for at 
underreguleringen på 0,75 til hver enkelt pensjonist fjernes så snart dette er mulig. 

STAFOs Pensjonistforening viser til at det er svært mange pensjonister innen YS sine mange 
organisasjoner og ber om at vår henvendelse følges opp så snart som mulig. Vi vil også be om en 
tilbakemelding på hvordan dere vil følge opp saken. 

 

Etter ønske fra noen passive medlemmer ble det tidligere prøv å opprette en aktiv pensjonistforening 
i Norsk Losforbund, noe som ikke lot seg gjøre pga. liten interesse. Uansett ønsker styret i Norsk 
Losforbund at flest mulige tidligere loser vil være passive/pensjonist medlemmer i Norsk Losforbund.   
Norsk Losforbund har gradvis gjennom en lang periode gått over til elektronisk kommunikasjon, både 
for å holde utgiftene nede på ett minimumsnivå, men også for å gi medlemmene kontinuerlig og 
raskt oppdatert.  Det siste som gjekk over fra papir til kun elektronisk var Forbundsnytt, noe som ble 
gjort etter ett stort flertall av medlemmene ga tilbakemelding på ”quest back” dem kun ønsket en 
elektronisk utgave.  For å kunne holde kontakt med både aktive og passive medlemmer er det viktig 
at medlemmene oppdaterer sin kontaktinformasjon fortløpende når det blir forandringen, som        
e-post adresse og mobiltelefon nummer, pr i dag har vi kun registrert elleve av de passive 
medlemmenes e-post adresse. 

 

Mvh Inge O. Sætrevik 

Sekretær Norsk Losforbund 


