2010: Sykehusstreiken.

2010: Sykehusstreiken.

2010: Sykehusstreiken.

2010: Mekling.
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2010: Aker Sykehus.

2010: Aker Sykehus.

2010: Aker sykehus.

2011: Delta-stand i Drammen.
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2.5.2. Høyre

Kjære Delta-medlemmer
Først og fremst: Gratulerer med 75-årsjubileet! Det er en glede å få sjansen til å skrive for
en så sterk og livskraftig fagorganisasjon – 75 år er tross alt ingen alder for en forening som
Delta.
Med sine 65 000 medlemmer er Delta en kraft å regne med både i norsk arbeidsliv og i norsk
samfunnsliv for øvrig. Og som landets femte største fagorganisasjon er Delta en bærende
kraft i den norske modellen, der samarbeidet mellom politiske myndigheter, arbeidsgivere
og fagforeninger står sentralt.
Fagforeningene i Norge har mye å være stolte over. De er viktige for å sikre den enkeltes rettigheter, og ryddighet i norsk arbeidsliv, og for mange er det viktig med støtten en
fagforening kan gi i en vanskelig konflikt. Som stortingsrepresentant jobber jeg mye med
saker som dreier seg om velferdssystemene våre, med store reformer og milliardbeløp.
Men ofte møter jeg også enkeltskjebner, personer som har møtt problemer for eksempel på
arbeidsplassen sin. Da er det godt å vite at man ikke står alene, men har en fagforening i
ryggen som kan hjelpe til.
Det er med andre ord mye pent å si om norske fagforeninger. I mange europeiske land ser
man fagforeninger som er fragmenterte. De er lukket i sin organisering langs ulike sektorer,
og kontakten med myndighetene er preget av konflikt og uro. Det er en dårlig måte å organi
sere seg på og en skadelig måte å opptre på.
At norske arbeidstakere, offentlige og private, er organisert i store forbund, gjør at det blir
et mye mer helhetlig fokus. Det at Delta, som en seriøs og konstruktiv aktør i det norske
arbeidslivet, er sluttet sammen med store deler av norsk arbeidsliv – offentlig og privat –
gjennom YS, gir et helhetlig og sunt fokus som er til det beste for hele det norske samfunnet.
Det brede fokuset illustreres kanskje aller best av det internasjonale engasjementet Delta
har vist. Som dere selv understreker, er et forpliktende internasjonalt og nasjonalt samarbeid viktig for å sikre menneskerettigheter, faglige rettigheter og bekjempelse av fattigdom.
Norsk fagbevegelse følger spillereglene, delvis fordi de i sin tur venter at norske myndig
heter gjør det samme. Den gjensidige tilliten til hverandre er bra for samfunnet. Den store
styrken i samarbeidet mellom regjeringen og arbeidslivets parter er nettopp at partene i
arbeidslivet og regjeringen sikrer en bred enighet, og høy grad av forutsigbarhet, rundt
tunge og viktige reformer.
Vi ser overalt i Europa hvor viktig det har vært med et helhetlig økonomisk fokus og et sunt
og ordnet norsk arbeidsliv. Vi har en tendens til å legge æren for Norges relative økonomiske suksess på oljeformuen vår alene. Men det er ikke tilfellet – de aller fleste land med
store råvareressurser har endt opp med den såkalte hollandske syken: De bevilger seg selv
velferdsgoder som ikke er bærekraftige, og de priser eksportsektoren sin ut av verdensmarkedet.
Det har vi klart å unngå i Norge, og det kan vi også takke profesjonelle og seriøse aktører
som Delta for. For vi har hatt våre utfordringer i Norge også, og på 90-tallet bidro fagforening
ene til å løse en svært vanskelig økonomisk situasjon. Erkjennelsen av at lavere lønnskrav
gav mer kjøpekraft og tryggere arbeidsplasser, var viktig. Det viste at alle parter i norsk
arbeidsliv forsto egeninteressen av en stabil og sunn økonomi, fordi det gir trygghet for
arbeidsplassene også i offentlig sektor.
Den egeninteressen er et helt sentralt bidrag til velferdssamfunnet. Det sikrer at vi fortsatt
skaper de verdiene som er selve grunnlaget for at folk har en jobb å gå til. Den forståelsen
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og egeninteressen gjør også at jeg stoler på at norsk arbeidsliv stiller opp på nytt hvis det
blir nødvendig, uansett om det er en rød eller blå regjering.
Delta har som kjerneverdier å være inkluderende, offensive og faglig dyktige. Vi opplever
i våre møter med Delta at dere lever opp til alle disse verdiene. Og selv om vi ikke alltid
er enige, har vi stor respekt for den måten dere alltid forsvarer deres enkeltmedlemmers
interesser på.
Noen ganger overdrives også forskjellene både mellom partene i arbeidslivet og mellom
partene i arbeidslivet og politikerne. Men ofte skyldes det kanskje først og fremst at man
har litt forskjellig ståsted – «where you stand depends on where you sit», som amerikanerne
sier.
Regjeringen utgår av Stortinget, som er valgt av folket. Arbeidslivets parter utgår av sine
medlemmer og skal passe på deres interesser. Det er viktig å skille mellom disse rollene.
De viktige valgene for oss alle skal skje på de folkevalgtes arena, nettopp fordi de folke
valgte har ansvaret for tredjeparter, som pasientene, forbrukerne, elevene og de eldre – for
å nevne noen av dem som også har interesser i hva politikerne avgjør. Hvis ikke de folke
valgte har det endelige ansvaret, forrykkes balansen, og samarbeidet mellom regjeringen
og arbeidslivets parter er ikke lenger et godt verktøy for å forhandle frem viktige og nød
vendige reformer.
Da blir det i stedet en overstyring av den absolutte grunnsteinen i et demokrati – nemlig den
politikken velgerne gir sin tilslutning til gjennom valg.
Vi er glad for at Delta ser verdien av våre forskjellige perspektiver, og at dere derfor er parti
politisk uavhengige. At dere likevel kjemper med nebb og klør, ikke bare for deres medlemmers interesser, men også for de politiske sakene dere tror på – som for likelønn og mot
ufrivillig deltid –, skulle bare mangle. Vi vet at Deltas standpunkter alltid er gjennomtenkte,
ansvarlige og verd å vurdere nøye. Skulle vi være uenige om noe, så lever vi godt med det
– demokratiet er tuftet på uenighet.
Høyres dør vil alltid være åpen for Delta, enten vi sitter i regjering eller i opposisjon. Det kan
dere være sikker på.
75 år er som sagt ingen alder for en solid, dyktig og bærekraftig organisasjon som Delta.
Det kan vi i Høyre si med sikkerhet – vi er jo enda noen tiår eldre enn dere. Vi ser frem til
de neste 75 årene med samarbeid.
Magnus Thue, politisk rådgiver, Høyres stortingsgruppe

2.5.3. Kristelig Folkeparti

Fra KrF ønsker vi til lykke med jubileet. Vi anser at arbeidstakerorganisasjoner som Delta
har viktige oppgaver med hensyn til å ivareta gode arbeidsforhold for mange nøkkelmedarbeidere i det norske samfunnet. Samtidig er arbeidstakerorganisasjonene stadig viktigere
aktører i samfunnsutviklingen, spesielt når det gjelder utdanning.
Delta er en ressurs og en samarbeidspartner. Vi står sammen om å rette søkelyset mot
viktigheten av livslang læring og muligheter for etter- og videreutdanning for den enkelte.
Dette er avgjørende for at den enkelte skal få utvikle sine evner og delta i et arbeidsliv i
stadig endring frem til pensjonsalder. Vi har også stått sammen i kampen for å gjøre entreprenørskap til en naturlig del av utdanningen på alle nivåer i utdanningssystemet. Entrepre
nørskap utvikler barns og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.
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Vi ønsker Delta alt godt i årene som kommer. Med Deltas ambisjon om å utvikle arbeidslivet
med vekt på medlemmenes livskvalitet som grunnlag vil vi kunne stå sammen om å skape
et bedre samfunn for alle.
Vennlig hilsen
Knut H. Jahr, generalsekretær

2.5.4. Rødt

Rødt ser med glede på at Delta ønsker dialog med partiene og kan bli mer aktive i de sakene som er viktige for folks arbeidsforhold.
Rødt håper at Delta vil bli en tydeligere samfunnspolitisk aktør i utviklingen av gode arbeidsforhold og arbeidsavtaler for de ansatte.
Rødt ser med glede på at Delta ønsker en utvikling til det bedre når det gjelder franchisevirksomhet, der arbeidstakerne ikke er i forhandlingsposisjon overfor dem som faktisk
bestemmer over deres hverdag. Det samme gjelder utbredelsen av bemanningsfirmaer og
stadig flere midlertidige ansatte. Det er en utbredt og økende bruk av tilkallingshjelp, som
må stå til rådighet på kort varsel, men som er uten rettigheter. Privatisering og konkurranse
utsetting av offentlige tjenester presser fram lavere lønn og dårligere pensjonsordninger.
Beth Hartmann, partisekretær
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Del 3:
Vei og verdivalg
enne delen av jubileumsskriftet er utformet og ment som «noen ord til ettertanke og
debatt». De står helt og fullt forfatters regning og må ikke oppfattes som absolutter eller
entydige sannheter, men er egne refleksjoner og tanker jeg har gjort meg etter å ha avslut
tet en «omflakkende» tilværelse i organisasjons- og arbeidslivet og opparbeidet meg erfar
inger fra begge sider av forhandlingsbordet.
Det er også på bakgrunn av dette jeg har fulgt KFO/Delta gjennom de siste 25 årene, som
«politiker» i en konkurrerende organisasjon, som motpart ved forhandlingsbordet, som
lokalpolitiker og som ansatt og medarbeider i organisasjonen i de siste ti årene av min
yrkeskarriere.
Det blir ikke lagt opp til fasitsvar eller løsningsforslag. De skal finnes i Deltas egne organer
etter debatt og i en demokratisk prosess, men jeg kommer til å «spissformulere» en del
problemstillinger for å skape grunnlaget for noe av den debatten organisasjonen må ta om
den skal utvikle seg videre og fortsatt ha livets rett.

Hvor står Delta i dag?
Dette spørsmålet kan besvares ut fra tre synsvinkler: organisatorisk, samfunnspolitisk og i
arbeidslivet.

Organisatorisk
Som et av landets store forbund med et bredt medlemsgrunnlag og gode medlemsfordeler
bør Delta være et attraktivt alternativ for nye medlemmer. I motsetning til andre organisa
sjoner opplever Delta vekst og et jevnt tilsig av nye medlemmer. Spørsmålet er imidlertid
om veksten avspeiler utviklingen av arbeidsmarkedet og på Deltas naturlige rekrutterings
område. Når flere og flere arbeidstakere er uorganiserte og den veksten som pågår, er
«skjevfordelt» eller mangler oppslutning i områder hvor potensialet er størst, må svaret bli
nei.
Det er fortsatt et stykke vei å gå.
Hvor er innsatsen mot de mange nye innvandrergruppene som overtar flere og flere opp
gaver i velferdssamfunnet?
Hvor er de tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn som skal gi grupper med en annen kulturell bakgrunn trygghet og forståelse av organisasjonenes rolle i arbeidslivet?
Og hvor i de politiske organene eller i Deltas administrasjon finner vi representant(er) som
kan gi nyttige impulser i arbeidet overfor en stadig voksende potensiell medlemsgruppe?
En annen innfallsvinkel til dette problemkomplekset er knyttet til bredden i medlemssam
mensetningen. Når medlemmer og lokale tillitsvalgte melder at organisasjonen har for
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mange «små interessegrupper» som tar for mye tid, kan det være et signal om lite samhold mellom grupper og mangel på «vi»-tenkning. Er den organisatoriske sekteringen av
et omfattende apparat av yrkesorganisasjoner med ulike tilknytningsformer til selve moder
organisasjonen et hinder for solidaritet og opplevelse av et større fellesskap?
Eller er det slik at muligheter for makt og innflytelse også kan bygges på annet enn «kjøtt
vekt», for eksempel monopol og spisskompetanse på nærmere definerte områder?
Til tross for sterk politisk vilje til å skape nærhet til medlemmene viser historien at Delta
fortsatt er en svært sentralisert organisasjon. Det foregår en til dels stram styring både
politisk og økonomisk av de lokale aktivitetene. Mulighetene for lokale initiativer og lokal
handlefrihet oppleves som til dels sterkt begrenset også av lokale arbeidsgivere og lokale
politiske miljøer.
Det kan i det lange løp føre til minkende interesse fra medlemmene fordi avstanden til
beslutningstakerne blir for stor.
Organisasjonen mister innflytelse lokalt fordi den oppfattes som «uinteressant» når den
ikke har beslutningskompetanse. Det er bekymringsfullt når ordførere gir uttrykk enten for
at de ikke har noe formelt Delta-organ å forholde seg til, eller for at de oppfatter organisa
sjonen som passiv og uten initiativ i lokale politiske saker. Det kan meget lett gi en negativ
smitteeffekt også i en forhandlingssituasjon. Særlig kritisk kan situasjonen bli hvis trenden
med en økende desentralisering av makt og myndighet forsterkes.
Debatten om den lokale organiseringen, lokal «makt og myndighet» og tilgang på ressurser lokalt vil være av stor betydning for Deltas muligheter for videre positiv utvikling.

Samfunnspolitisk
Det er ingen tvil om at Delta har opparbeidet en viss posisjon, som gir forbundet innflyt
else og påvirkning på samfunnsutviklingen, særlig på de områdene som berører de store
medlemsgruppenes interessefelt. De mer overordnede politiske linjene samordnes og
kanaliseres gjennom YS. Det gir grunnlag for bredere kompetanse og større gjennomslags
kraft. Den linjen bør styrkes og utvikles videre gjennom alliansebygging og ikke minst ved
eget initiativ i saker som Delta «brenner for» eller ønsker å rette søkelyset mot.
Samordningen i YS er et pluss og ikke et hinder selv om synspunkter må slipes og koordineres med andre. Det bør heller ikke forhindre Delta fra på egen hånd å arbeide eksternt
med de samme sakene så lenge dette skjer i åpenhet og med et felles strategisk utgangs
punkt.
Sett fra sidelinjen virker det som om Delta i en slik sammenheng opptrer mer som en res
pondent som venter på innspill, enn som en aktør som selv tar initiativ til å få løftet frem
«de store sakene».
Særlig viktig blir en slik strategi når flere og flere beslutninger i overordnede politiske
spørsmål resulterer i regulerende og stramme rammebetingelser for virkeområder hvor
Delta har sine medlemmer. På dette området gjenstår et godt stykke arbeid og ny strategi,
særlig nå når Delta er i «opposisjon» og ikke har direkte innflytelse i den politiske leder
troikaen. Det er en rolle som Delta ikke har erfaring med, og som derfor krever nytenkning
og vilje til å gjøre situasjonen om til noe positivt.
Å «vende ryggen til» samarbeidet i YS vil for det første gi Delta mindre innflytelse på både
samfunns- og arbeidsliv. For det andre vil det gi inntrykk av mangel på solidaritet og av at
Delta er seg selv nok. Det kan få konsekvenser også utenfor samarbeidet i YS.
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Det bør være en tankevekker når politiske partier etterlyser en mer løpende både formell
og uformell dialog med Delta. Det er ikke bare i konkrete saker at det bygges allianser og
øves påvirkning. Grunnlaget for suksess legges ofte på det uformelle planet, blant annet
fordi det skaper trygghet og kunnskap om hvor man står i forhold til hverandre. Men slike
allianser må bygges på et bredt grunnlag og ikke bare kanaliseres gjennom noen få personer i sentrale tillitsverv.
Strategien bør bygge på parolen «jo flere, jo bedre» og omfatte forskjellige former for kontaktflater på mange nivå.
Her mangler Delta en total arbeidsstrategi og går derfor glipp av mange muligheter til å
drive effektiv og aktiv påvirkning på et tidlig stadium og før prestisje og beslutninger er låst
til bestemte handlinger og resultater.
Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte på alle plan utgjør en stor ressurs i form av et omfattende personlig nettverk som arbeider overfor myndigheter og beslutningstakere på
alle plan. Det finnes imidlertid ingen strategi eller tradisjon for å dra nytte av personlige
nettverk for å påvirke og oppnå resultater. Heller ikke er det noen «databank» som forteller
hvilke «knapper» det kan trykkes på i «hvilke saker».
En slik arbeidsform krever imidlertid en holdningsendring som gjør det legitimt å nytte
personlige nettverk for å oppnå fordeler for fellesskapet, og det krever ikke minst respekt
for at det også vil være behov for å si nei til å delta for å ta vare på den enkeltes personlige
integritet.

Arbeidslivet
De samme problemene med hensyn til allianser og alliansebygging som er nevnt i avsnittet
«Samfunnspolitisk», gjør seg også gjeldende overfor arbeidsgiversiden.
Det er for sent å tenke alliansebygging når forhandlingene er åpnet og man sitter rundt
forhandlingsbordet. Da er det andre roller som skal spilles.
Heldigvis skjer det mye god alliansebygging gjennom forberedende arbeider og i utvalg,
men også dette skjer på et formelt grunnlag, selv om det er av mindre format enn selve
forhandlingsprosessen.
Kontakt skapes også fra person til person når saker skal tolkes og løsninger skal finnes
i forvaltningen av avtalesystemene. Men i svært liten grad eller ikke i det hele tatt brukes
det tid og krefter på uformelle personlige relasjoner. Med begrepet personlige relasjoner
mener jeg relasjoner som er uformelle, men som er av en slik art at man viser respekt for
hverandres formelle roller, relasjoner som gir trygghet i vanskelige situasjoner, og som gjør
det mulig å tolke når et nei er et nei, eller når et nei mer er å oppfatte som et kanskje.
Delta har få eller ingen tradisjoner på dette området, men ikke desto mindre bør man lega
lisere slike relasjoner og etablere dem som en respektert og naturlig arbeidsform både
sentralt og lokalt.
Samordning av krav og interesser overfor arbeidsgivere har sin formelle forankring i YS-K,
YS Spekter et cetera sentralt og i tradisjoner for samordning lokalt med andre YS-organi
sasjoner.
Det er fortsatt et viktig grunnlag, men ikke tilstrekkelig for å demme opp for flere og flere
dristige innspill fra arbeidsgiverne.
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Jo mer splittet arbeidstakersiden er, jo enklere blir det for motparten å drive utviklingen i
den retningen som de ønsker.
Igjen er alliansebygging, trygghet og respekt mellom organisasjonene nøkkelord. Men det
krever at man er villig til å fravike bruken av forhandlinger og krav i markedsføring av egen
organisasjon og i stedet forsøker å oppnå bedre resultater for de mange.
Noen – Delta – kan ta initiativ til å dempe motsetninger og heller satse på et bredere samarbeid. Det må bygge på tillit til hverandre, respekt for avvikende synspunkter og en åpen
og ærlig holdning til å handle i tråd med inngåtte avtaler, formelle så vel som uformelle.
Det raser for tiden en debatt om turnus og turnusordninger. Organisasjonene angripes for
å være reaksjonære og tviholde på «gamle» ordninger som gir et dårlig tilbud til brukerne.
Sakte, men sikkert angripes organisasjonene innenfra – medlemmene vil ha andre ordninger – og utenfra – opinion og politikere peker på et dårligere velferdstilbud. De faglige
organisasjonene kommer i en forsvarsposisjon og har vanskeligheter med å vinne forståelse for sine synspunkter.
Det er bare ett eksempel på at man lett kan komme i klemme mellom å skulle ivareta
medlemmene og å skulle akseptere behovet for samfunnsendringer.
Kun i et fåtall tilfeller har initiativet til reformer kommet fra de ansattes egne organisasjoner.
De har som regel måttet respondere på utspill fra arbeidsgivere eller myndigheter og med
det måttet innta en forsvarsposisjon.
Deltas arbeid bærer også preg av at reaksjon er bedre enn aksjon, det selv å ta initiativ til
forandringer.
En slik arbeidsform krever naturlig nok en grundig forankring blant medlemmene av de løsningene som foreslås, men av og til er det også nødvendig å vise ledelse, å tore gå foran,
peke på nye løsninger, argumentere for dem både innad og utad og komme myndigheter
og arbeidsgivere i forkjøpet.
Alle vet at angrep er det beste forsvar, og at den som legger den første steinen, også
bestemmer hvor brua skal stå, og har en sterk innvirkning på hvordan den blir seende ut.
Jeg savner en mer positiv holdning fra Delta til å anvende en slik strategi.

Det interne arbeidet
Det interne arbeidet i Delta har i de siste 25 årene vært dominert av mange og store utredninger, arbeid i flere eller færre utvalg, prosjektarbeid,
planarbeid, kampanjer og programarbeid. Det har gitt et
godt grunnlag for forankring, demokratiske prosesser og
en høy grad av konsensus før endringer er gjennomført
eller en ny politisk kurs er trukket opp.

«Det har gitt et godt grunnlag
for forankring, demokratiske
prosesser og en høy grad
av konsensus før endringer
er gjennomført eller en ny
politisk kurs er trukket opp»

Arbeidsformen er ressurskrevende både i tid og i økonomisk og menneskelig innsats og kan oppleves som hemmende for muligheten til å ta nødvendige raske beslutninger og til å nå resultater og mål.

Man kan sitte igjen med et inntrykk av at å jobbe med planer og utredninger prioriteres
høyere enn å nå de målene som plan- og utredningsarbeidet setter opp.
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Det er en arbeidsform som passer dårlig sammen med et arbeids- og samfunnsliv med
hyppige og store strukturendringer, hvor kravet om raske avgjørelser og standpunkter blir
stadig mer fremtredende.
Det politiske apparatet har vært sterkt medvirkende i utredningsprosesser, helt ned til små
og mindre vesentlige detaljer.
Også det har vært en årsak til en overveiende konsensus i de fleste saker.
En annen og mindre heldig side av en slik deltakelse er at den politiske debatten ofte er
blitt for snever; den har i for stor grad dreid seg om detaljer og enkeltsaker og i for liten
grad dreid seg om rammebetingelser og politiske prioriteringer.
Kun i ett tilfelle i løpet av de siste 25 årene kan det spores en prinsipiell politisk uenighet i
en stor skak – fusjonssaken «Trippel +».
For stor konsensus, for liten politisk og prinsipiell uenighet og for mange enstemmige vedtak i styrende organer kan lett bli et demokratisk problem i en organisasjon. En saklig form
for opposisjon i store og vesentlige spørsmål er ofte et sunt tegn og en viktig forutsetning
for at organisasjonen bringes videre fremover.
En slik intern arbeidsform vil også gi Delta erfaringer med å takle et eksternt arbeid i opp
osisjon, enten det gjelder overfor myndigheter, arbeidsgivere eller andre organisasjoner.
Innsats og arbeid har med vekslende held vært styrt av omfattende og tunge programmer
og målstyringsdokumenter. Det har gitt forutsigbarhet, men har også ført til liten fleksibilitet
og små muligheter til å foreta raske omstillinger og endrede prioriteringer.
Det vil selvsagt fortsatt være behov for å ha en viss struktur i og plan for arbeidet, men
disse bør endres fra å være en beskrivelse av mål og saker til å bli en beskrivelse av de
prinsippene og den ideologien arbeidet skal tuftes på.
Det er på tide å skifte ut et omfattende planarbeid med verdidokumenter som beskriver
verdier og retninger for arbeid og innsats. Arbeidsmål og arbeidsform blir en del av de
politiske rammebetingelsene som fastlegges for den enkelte sak, det enkelte prosjekt eller
den enkelte handling.
Verdiene og prinsippene er de lange linjene som er fundamentet for all virksomhet i Delta,
og som bare en sjelden gang trenger små justeringer for å holde tritt med utviklingen i
organisasjon og samfunn.

Har Delta en fremtid?
Det er fristende å svare: «Det bestemmer Delta selv!»
Men uten evne og vilje til endring og fornyelse har Delta ingen fremtid. Derfor er debat
ten om Delta, ideologi, forankring og politisk grunnlag avgjørende for et positivt svar på
spørsmålet. Debatten er påbegynt og er for så vidt også av gammel dato. Allerede i 1993
formulerte den gang KFOs hovedstyre et sett av samlingsverdier som skulle være bærende
i organisasjonen. Det kan jo være fristende å ta disse frem igjen og vurdere om de har
gyldighet også i dag.
Uansett er det viktig å spørre: Hvem er Delta? Hvilke verdier bygger eller skal Delta bygge
på? Hva kjennetegner en verdi, eller hva er et verdigrunnlag? Er organisasjonen moden for
å formulere en ideologi som fundament for sin virksomhet?
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Representantskapet innførte for kort tid siden begrepet balanse som et fundament for
Deltas virksomhet. Er det et verdigrunnlag å bygge videre på?
I så fall balanse mellom hva?
Som menneske: balanse mellom arbeid, familie og fritid.
Som arbeidstaker: balanse mellom innsats og utbytte, mellom tillit og kontroll, mellom etikk
og muligheter.
Som medlem: balanse mellom individuell frihet og kollektivt ansvar.
Ja! Delta har en fremtid om organisasjonen selv vil, men det krever evne og vilje til nytenk
ning og forandring.
Det krever at dogmatiske holdninger og konservatisme legges til side og erstattes av nytenkning og nybrottsarbeid. Det krever en vilje til å inngå kompromisser og allianser i et
større fellesskap. Det krever mot til å innta kontroversielle standpunkter også innad i egne
rekker, og det krever en organisering i struktur og arbeidsform som gir grunnlag for raske
beslutninger og fleksible løsninger, og det krever vilje til å ta ansvar og å utøve makt.
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Etterord
ratulerer, Delta, med de 75 årene. Det er godt å konstatere at organisasjonen står trygt
plantet i norsk samfunns- og organisasjonsliv.
I arbeidet med dette jubileumsskriftet har det slått meg at det har vært like viktig å lese mellom linjene og tolke det som ikke står der, som det har vært å tolke det skriftlige materialet.
Jeg vil derfor oppfordre leserne av dette skriftet til å bruke samme teknikk. Les mellom
linjene, se også på hva du savner av innhold, og legg din egen tolkning i det. Det gir et
utvidet grunnlag å bygge på når du går inn i debatten om Deltas fremtid.
Vi vet den kommer – fremtiden –, men vi vet ikke i hvilken form.
Derfor må Delta ha et ideologisk fundament for å møte fremtidens utfordringer. Det fundamentet kan du være med på å forme ved aktiv deltakelse og engasjement. For Delta blir
aldri enten noe mer eller noe mindre enn det medlemmene til enhver tid vil.
Lykke til med en god fremtid.
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Balanse
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Brugata 19
Pb. 9202 Grønland
0134 Oslo

telefon 02125
faks 85 02 85 39

e-post direkte@delta.no
www.delta.no

Om forfatteren

Flemming Hansen født 1940, har
arbeidet som politisk rådgiver i
Delta i perioden 1995 til 2006.
I tillegg til rollen som politisk
rådgiver var forfatteren spesielt
sentral i Deltas nordiske og
internasjonale engasjement.
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Flemming Hansen er i dag
pensjonist.

