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Midler til fagkurs for HTV og TV gjøres gjeldende for lokale faggruppeledere 

 

Tidligere landsmøter har, etter forslag fra NSF Buskerud, vedtatt økonomisk støtte til fagkurs for 

hovedtillitsvalgte (sak 6, 2001) og tillitsvalgte (sak 12, 2007). Dette for å beholde og rekruttere 

hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte. Det er et godt tiltak som verdsettes av de tillitsvalgte. Imidlertid 

melder flere fylker at midlene ikke brukes fullt ut. 

 

Landsmøtet i 2007 (sak 15) vedtok vedtektsendringer som har til hensikt å styrke samarbeidet 

mellom NSFs sentrale/lokale ledd og faggruppenes sentrale/lokale ledd. I denne 

landsmøteperioden har dette kommet til uttrykk lokalt ved årlige samarbeidsmøter i fylkene; 

lokalt fagpolitisk forum.  

 

For ytterligere å styrke og stimulere til samarbeid mellom NSF og faggruppelederne lokalt, 

forsøkte Vestfold som en prøveordning for et år, å tilby midler til fagkurs også for lokalt fagforum, 

innenfor den tildelte rammen. Tiltaket ble godt tatt i mot. I lys av dette fremmet Vestfold sak på 

Landsmøtet i 2011 om at midler til fagkurs skulle gjøres gjeldende for lokale faggruppeledere, 

som en fast ordning. 

Daværende generalsekretær anmodet NSF Vestfold om å trekke saken, da den kunne 

behandles administrativt, og at det ville være uproblematisk å oppfylle sakens forslag til vedtak 

slik. 

Etter landsmøtet 2011 etterlyste NSF Vestfold denne administrative avgjørelsen ved flere 

anledninger. Da ny generalsekretær kom på plass i 2012, ble henvendelsen svart opp. 

Resultatet av vurderingen ble da slik, at saken må fremmes til og vedtas på landsmøte. 
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NSF Vestfold mener det mer enn noen gang er viktig å fortsette å styrke samarbeidet med 

faggruppene, som utgjør en betydelig del av medlemsmassen i vår organisasjon. Mange av våre 

medlemmer mener det er faget NSF representerer, og som virker rekrutterende, og NSFs 

medlemsmasse er i vekst også gjennom medlemskap i faggruppene. Det viser seg at 

faggruppemedlemmene sørger for stabilitet i medlemsmassene, ved at de i mindre grad melder 

seg ut enn medlemmer som kun har sin tilknytning til NSF. 

 

Vårt tillitsvalgtapparat trenger all den støtten de lokale faggruppene kan gi i deres utøvelse av 

vervet, i en tid hvor faglig profilering inneholder viktige argumenter for ledelse, organisering, 

bemanning og kompetanse. 

Vi ser dessverre at arbeidsgiver strammer inn på vilkårene for faggruppeledere til å utøve sine 

verv. Det være seg permisjon i forhold til vedtektsfestede møter spesielt, og permisjon i forhold 

til fagkurs generelt. 

 

NSF Vestfolds fylkesstyre vedtok derfor i sitt møte 24.04.2015 å fremme forslag for landsmøte 

nok en gang, om å endre ordningen med midler til fagkurs til også å omfatte lokale 

faggruppeledere i fylkene. 

 

Vi er av den oppfatning at det er gunstig å skape litt konkurranse om midlene til fagkurs, og 

dermed en større bevissthet om hvilke tilbud NSF faktisk har til sine medlemmer og tillitsvalgte. 

 

Det er også viktig at ordningen ikke blir en ”hvilepute” for arbeidsgivere i deres plikt til å sørge 

for fagutvikling for sine ansatte, og at kriteriene fortsatt må inneholde krav om avslag på 

søknad om midler til fagkurs fra arbeidsgiver. 

 

NSF Vestfold mener ordningen kan endres uten å utvide de økonomiske rammene, men at de 

blir gjenstand for alminnelig indeksregulering. 

 

Forslag til vedtak: 

Ordningen med midler til fagkurs for hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte utvides til også å omfatte 

faggruppelederne i fylkene. Den økonomiske rammen endres ikke. 

Kriteriene for tildeling omformes, tilpasses og gjøres gjeldene for lokale faggruppeledere. 
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