
Unio
Stortingsgaten 2
0158 Oslo

Vår saksbehandler:

Vår ref.:

Eirik Rikardsen
417661 (2013_00897)

Vår dato:

Deres ref.:

12.02.2014
[Deres ref. her] 

Høringssvar: VS: Høring - Holden III

Det vises til e-post av 18. desember 2013 med invitasjon til høring av Holden III.

Regjeringen Stoltenberg oppnevnte i desember 2012 et offentlig utvalg som skulle se på lønnsdannelsen i Norge og 
hvilke erfaringer man har hatt med lønnsdannelsen gjennom de 12 årene som er gått siden handlingsregelen og 
inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført. Utgangspunktet for utvalgets arbeid var en videreføring av frontfaget. 
Videre skulle utvalget også drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og 
lønnsdannelse fremover.

Utvalget ble varslet nedsatt etter tariffoppgjøret i 2012, hvor det var flere streiker i offentlig sektor. Deler av 
streikegrunnlaget var en uenighet om rammen og hva en forventet ramme i frontfaget ville bli.

Innledning
Utvalget har videreført konklusjonen fra Holden II (NOU 2003:13) og Kontaktutvalgets erklæring i 2003 om  at det er den 
samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt i de næringer som er utsatt for konkurranse fra utlandet, som skal 
være normgivende for de rammer som forhandles i de øvrige oppgjørene. Utvalget har videre gjort en viktig avklaring 
når de påpeker at det er frontfagets ramme som er normgivende, og ikke frontfagets profil eller eventuelle sosiale 
reformer som skal legges til grunn for øvrige tariffområder.

Holden III har videre påpekt at det er et kompliserende element å kunne forutsi hva den samlede årslønnsveksten for 
frontfaget vil bli. Det som er avklart på forhandlingstidspunktet er overhenget fra foregående år og de sentralt avtalte 
tilleggene, samt eventuelle nye eller forbedrede velferdsordninger. Det vil herske usikkerhet om hvor store tillegg som vil 
bli gitt i lokale forhandlinger, samt den samlede lønnsveksten for funksjonærgruppene. Utvalget fremhever at partene i 
påfølgende oppgjør må kunne ta utgangspunkt i et troverdig anslag for den samlede årslønnsveksten i frontfaget. Unio 
utarbeidet i forkant av oppgjøret i 2012 en oversikt over hva partene i LO/NHO oppgjøret presenterte som en ramme for 
oppgjøret og hva resultatet ble etter at TBU hadde avgitt sin rapport. Denne viste at det var til dels stort avvik hva 
partene antok rammen å bli og det endelige resultatet. Utvalget har selv påpekt at anslagene har ligget lavere enn 
resultatet i alle oppgjør siden 2004. Dette illustreres også ved at LO/NHO hadde en felles protokolltilførsel i 2013, hvor 
det ble påpekt at rammen som ble fremforhandlet sentralt og lokalt for arbeidergruppene også skulle gjelde for 
funksjonærene (Holden III s. 141). I TBU pr. 18.02.2014 fremkommer det at funksjonærgruppene har hatt en vesentlig 
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høyere lønnsvekst enn arbeidergruppene. Med denne erfaringen, må partene i etterfølgende oppgjør også ha anledning 
til å vurdere resultatet i frontfaget, opp mot uttalelsene fra LO/NHO. 

Etterslep
Utvalget er videre klar på at «I henhold til frontfagsmodellen skal den samlede lønnsveksten i frontfaget verken være et 
gulv eller et tak, men en norm som skal sikre at lønnsveksten i konkurranseutsatt sektor over tid er retningsgivende for 
andre sektorer». For å sikre at lønnsveksten over tid skal være på tilsvarende nivå, må også et eventuelt etterslep fra 
foregående tariffoppgjør ligge til grunn når forhandlingene skal gjennomføres i etterfølgende tariffområder.

Utvalget fremhever at fronfagsmodellen og en høy grad av koordinering i lønnsdannelsen bidrar til en jevn 
inntektsutvikling mellom de ulike forhandlingsområdene. Samtidig medfører dette at de relative forskjellene i 
avlønningen mellom offentlig og privat sektor er vedvarende, og at lønnsgapet mellom sektorene er økende. Utvalget 
fremhever selv at «For store eller vedvarende forskjeller mellom ulike sektorer kan imidlertid skape problemer for 
rekrutteringen av arbeidskraft i sektorene som blir hengende etter, og undergrave troverdigheten til frontfagsmodellen.» 

Rekruttering
Videre blir det i rapporten fremhevet at det i dag er særskilte problemer med å få tak i arbeidskraft innen helse- og 
omsorgssektoren, samt «Når de store fødselsgruppene fra rett etter krigen kommer opp i 80-årene om vel ti år, vil 
behovet for helse- og omsorgstjenester stige klart.» Utvalget skisserer ingen løsninger på hvordan dette kan løses, ut 
over å si «Det er derfor et sentralt mål at organiseringen av samfunnet gir tilstrekkelig rom for omstillinger», men sier 
også samtidig at «Lønn er viktig for å kunne tiltrekke egnet arbeidskraft og for å kunne holde på kvalifiserte 
arbeidstakere». NSF mener at rekrutteringsutfordringene til helse- og omsorgssektoren vil bli økende, som følge av de 
lønnsforskjellene som er etablert mellom offentlig og privat sektor og som gjør det lite attraktivt å søke seg til sektoren.

Likelønn
Utvalget har også sett på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Her konkluderes det med at «Statistikk over 
forskjeller i lønn mellom kvinner og menn viser at lønnsforskjellene har gått noe ned i de fleste sektorer på 2000-tallet 
(NOU 2013:7). Samlet sett kan dette tyde på at prioriteringene ved lønnsoppgjørene har bidratt til å begrense 
lønnsforskjellene mellom menn og kvinner.» I hht. statistikken er det en bedring på 3 % (gjennomsnittslønn pr. årsverk) 
til 86,5 %. NSF mener at likelønnsutfordringene ikke er løst. I NOU 2008:6 Likelønnskommisjonen ble spesielt 
lønnsforskjeller mellom kvinner og menn med 4 års utdanning trukket frem som den største likelønnsutfordringen. I 
2012 tjente kvinner i denne gruppen 80,6 % av menns lønn, med en bedring på 0,7 % fra 2000 (ref. TBU 2010 og 2013) 
NSF støtter derfor ikke utvalgets konklusjon om at det «Samlet sett kan dette tyde på at prioriteringene ved 
lønnsoppgjørene har bidratt til å begrense lønnsforskjellene mellom menn og kvinner.» For å løse 
rekrutteringsproblemene, må det iverksettes tiltak for å løse de ovennevnte likelønnsutfordringene.
Arbeidsinnvandring
Til nå har helse- og omsorgssektoren kunne avdempe mangelen på kvalifiserte medarbeidere med arbeidsinnvandring. 
NSF er opptatt av at Norge skal ha tilstrekkelig kapasitet utdanne det helsepersonell som trengs og ikke rekruttere fra 
land som selv mangler kvalifisert helsepersonell. I Sverige rapporteres det nå om en omfattende sykepleiermangel, som 
følge av at mange har tatt seg jobb i Norge. 

Vi ser videre at en del av bemanningsforetakene henter sykepleiere fra andre land hvor arbeidskraften er billigere. NSF 
støtter utvalget når de sier «Det er etter utvalgets mening også viktig med gode kontrollordninger. Arbeidstilsynet bør 
sikres tilstrekkelige ressurser slik at de kan kontrollere om gjeldende regelverk blir fulgt.» Dette kan imidlertidig, som 
utvalget også påpeker «ikke erstatte rollen et organisert arbeidsliv med et virksomt tillitsvalgtapparat kan utøve for å 
motvirket sosial dumping i utsatte bransjer.»

Produktivitet
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I lys av det nyoppnevnte utvalget som skal se på produktiviteten i Norge, er det viktig å se på det som er særskilt for 
offentlig sektor. Offentlig sektor skal levere gode tjenester, med god kvalitet, innenfor lovpålagte krav til faglig forsvarlig 
tjeneste. Helse- og omsorgssektoren har i de senere årene stått overfor store endringer, ved at man behandler flere og 
flere pasienter, og med mer og mer kompliserte sykdomsbilder. Tjenesten har gjennomgått en vesentlig 
produktivitetsforbedring, gjennom innovasjon, forskning og utvikling. Operasjoner som tidligere krevde lengre 
innleggelser, utføres i dag som dagkirurgi, og hvor pasienten sendes hjem samme dag. Dette er forhold er vanskelig å 
synliggjøre i produktivitetsveksten på nasjonalt nivå.

Med erfaring fra den danske produktivitetskommisjonens rapporter, frykter NSF at en ytterligere konkurranseutsetting av 
offentlige tjenester vil bli konklusjonen på produktivitetskommisjonens arbeid. Det vil ikke bli mer produktivt av at private 
aktører overtar drift av offentlige tjenester, på bekostning av kvaliteten i tjenestene.

Konklusjon
Norsk Sykepleierforbund er tilfreds med at rammen for frontfaget igjen er fastslått til å omfatte både arbeidergruppene 
og funksjonærene i konkurranseutsatt industri. Det er den samlede lønnsveksten som avtales, både lokalt og sentralt 
som skal være gjeldende. Videre skal frontfagets ramme være en norm, og lønnsutviklingen skal over tid være på 
samme nivå. For at lønnsutviklingen over tid skal være på samme nivå, må et etterslep fra foregående tariffoppgjør 
også legges til grunn når forhandlingene skal gjennomføres i etterfølgende tariffoppgjør. Hvordan rammene og 
tilleggene skal fordeles, vil være opp til partene i de ulike tariffområdene å fremforhandle.

NSF er imidlertid bekymret for at det etablerte lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor skal bli vedvarende. Med de 
rekrutteringsutfordringene og det fremtidige behovet man ser for flere ansatte innen helse- og omsorgssektoren, er det 
viktig at sektoren fremstår som et attraktivt arbeidsmarked slik at unge vil velge disse studiene. Utvalget har selv påpekt 
at lønn er en faktor som er avgjørende for å rekruttere nye medarbeidere. NSF mener derfor at det må gjøres særskilte 
tiltak for å sikre fremtidig rekruttering til sektoren og samtidig oppnå likelønn. 

Legitimiteten til frontfaget, vil være avhengig av at lønnsdannelsen understøtter samfunnets behov for arbeidskraft og at 
de sektorene som har behov for arbeidskraft har konkurranseevne til å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Et lønnsgap 
mellom offentlig og privat sektor som i dag, vil gi mangel på kompetent arbeidskraft for å løse kritiske velferdsoppgaver.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Harald Jesnes
Forbundsleder Forhandlingssjef
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