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ANSATTES REPRESENTASJON I FORBUNDSSTYRET 
 
Bakgrunn for saken: 

Norsk Sykepleierforbund Oslo har sendt inn sak til Landsmøtet 2011 med forslag om at Landsmøtet 
skal fatte følgende  vedtak: 
Til forbundsstyret skal velges en representant av og blant de ansatte med uttale og stemmerett i saker 
som angår de ansatte. I andre saker har vedkommende observasjonsstatus.(vedlegg 1) 
 

 
Vurdering: 
Det eksisterer fri avtalerett i Norge som innebærer at det opp til den enkelte organisasjon å vedta sine 
egne vedtekter.  
NOU – 2010 -1 har en helhetlig gjennomgang av bestemmelser knyttet til medvirkning og 
medbestemmelse i arbeidslivet. Det er et viktig prinsipp i norsk arbeidsliv at ansattes må ha innflytelse 
i beslutninger som påvirker dere arbeidsdag. Uenigheter oppstår som regel knyttet til hvordan system 
skal innrettes for å ivareta og oppnå felles målsettinger. De ansatte i en rekke foretaksformer har rett 
til å velge et eller flere medlemmer i et foretaks styrende organer. Denne rettigheten er regulært i 
særlover for de forskjellige foretakstypene, som f. eks. aksjeloven. 
Det er ingen særlov som regulerer ansattes rett til å være representert i politisk styrte organisasjoner.   
NSF er en politisk styrt organisasjon og kan ikke uten videre sammenlignes med en 
bedriftsstyremodell. Bedriftsstyrer har andre forvaltningsoppgaver, og mandat i hovedsak knyttet opp 
mot næringsvirksomhet. 
Forbundsstyret i NSF forvalter den politikk som er vedtatt på Landsmøtet, de skal ivareta 
medlemmenes særegne interesser og utforming og utøve vedtatt politikk. Dette er i motsetning til 
næringsvirksomhet hvor man i hovedsak ivaretar aksjeeiernes interesser.  
 
Norsk Sykepleierforbund som arbeidsgiver, har gjennom sine avtaler med ansattes organisasjoner      
( Hovedavtalen, Tilpasningsavtale om medbestemmelse, Rammeavtale om omstilling) ivaretatt 
bestemmelser om medvirkning og medbestemmelse. Det formelle arbeidsgiveransvaret i NSF er 
samlet under generalsekretærs mandat (vedtatt sak 8, Landsmøtet 2007), og det er i partsforholdet 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker  medbestemmelse og medvirkning skal ivaretas. 
Medbestemmelse innebærer informasjon, drøftinger og forhandlinger, men er ikke knyttet til 
stemmerett.  
 
Styrets sammensetning og stemmerett.  
Forslaget fra NSF Oslo vil medføre behov for et tillegg til vedtektenes § 7 B, sammensetning. Men 
saksutreder tolker forslaget dit hen at det ikke  innebærer at ansattes representant skal utvide antall 
medlemmer i forbundsstyret eller velges av Landsmøtet.   
Videre er det ikke behov for å endre vedtektene om at ansatte ikke kan inneha verv, da møte –uttale 
og stemmerett skal være i et begrenset omfang i forhold til forbundsstyrets totale omfang. Det 
innebærer ikke at vedkommende stiller til valg på Landsmøtet og kan derfor ikke ses på som et verv. 
Forslaget innebærer møte, uttale og stemmerett i saker som angår de ansatte. Med andre ord  en 
form for selektiv stemmerett, knyttet til enkeltsaker. Etter hva som er undersøkt så er det uvanlig å 
innvilge stemmerett på enkeltsaker. 
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Det vil kunne skape endringer og ubalanse i partsforholdet i organisasjonen, mellom generalsekretær 
som arbeidsgiver og arbeidstakerne dersom ansatte skal være del av den politisk besluttende 
myndighet i saker som angår ansatte. Representanten for de ansatte vil kunne stemme i saker som er 
knyttet til generalsekretærs utøvelse av sitt delegerte arbeidsgiveransvar og det kan bidra til svekkelse 
av arbeidsgiverrollen og i rollen som bindeleddet mellom administrasjonen og forbundsledelse. 
 
En vedtektsendring knyttet til at ansattes representant har møte, uttale og stemmerett i forbundsstyret 
vil ha innvirkning på gjeldende avtaler NSF som arbeidsgiver  har med arbeidstakerorganisasjonene.  
Videre vil møte, uttale og stemmerett til ansattes representant medføre et behov for 
definering/presisering av hvilke saker som angår ansatte. En vedtektsendring vil ikke eliminere 
behovet for å avklare hvilke saker dette skal omfatte.  

 

Observasjonsrett i andre saker   
Saksfremlegget presiserer ikke om observasjonsrett i andre saker innebærer både i A- og B saker.  
Hvis intensjonen i forslag til vedtak er at ansattes representant krever observasjonsstatus i behandling 
av både A og B-saker, medfører dette endringer i retningslinjer for hvordan saker behandles i 
forbundsstyret. Forbundsstyret må fortsatt ha rett og mulighet til å lukke møter og det innebærer at 
observasjonsstatus ikke kan gjøres gjeldende i de saker som behandles i lukket møte.  
Informasjon om saker til Forbundsstyret, og informasjon om vedtak i forbundsstyremøter ivaretas i dag 
gjennom  regelmessige Samarbeidsmøter mellom tillitsvalgte for organisasjonene i NSF og 
generalsekretær. I tillegg til at innkallinger og protokoller ligger tilgjengelig på NSFs intranett.Gjennom 
gjeldende avtaler foreligger det en gjensidig informasjonsplikt for partene. 

 

Sammenligning med Utdanningsforbundet. 
Det er mange varianter av hvordan fagforeninger organiserer /har bestemmelser knyttet til ansattes 
rett til å uttale seg før beslutninger fattes. Det er med den bakgrunn naturlig å sammenligne seg med 
Utdanningsforbundet da de har en tilnærmet lik organisering som NSF i fht ansatte og det er også 
gjort i saksframlegget fra NSF Oslo. Ansatte i Utdanningsforbundet har ikke en vedtektsfestet rett  til å 
møte i sentralstyret. Ansattes rettigheter er nedfelt i Utdanningsforbundet Hovedavtale som langt på 
vei kan sammenlignes med bestemmelsen i NSFs Tilpasningsavtale. 
 
Utdrag fra Utdanningsforbundets Hovedavtale § 2 Virkeområde: 
2. Tillitsvalgte for ansatte skal ikke delta i politiske beslutninger og beslutninger knyttet til politiske 
prioriteringer. Oppstår det uenighet mellom arbeidsgiverinstansen og organisasjonen om en 
beslutning om en beslutning går innunder dette punkt, avgjøres saken  i arbeidsutvalget. 
 
Spørsmål om hvordan en beslutning gjennomføres kan gjøres til gjenstand for medbestemmelse, med 
mindre også gjennomføringsmåten må betraktes som politisk, eller der hvor den påvirker eller har 
betydning for den politiske delen av vedtaket. 
 
3. Dersom en politisk beslutning vil kunne berøre de tilsattes arbeidssituasjon i vesentlig grad og 
sekretariatet forbereder uttalelse i saken, skal arbeidsgiver sørge for at tillitsvalgte får anledning til å 
uttale seg. 
 
Utdanningsforbundets praksis i fht pkt 3 er at tillitsvalgte kan fremme en sak gjennom 
sekretariatssjefen til sentralstyret og det avtales nærmere om hvorvidt tillitsvalgte skal møte i 
sentralstyret for å redegjøre for saken, eller om sekretariatssjefen ivaretar saksfremlegget. Uavhengig 
av dette tilsier avtalene at saksgangen må gå via sekretariatssjefen som har det totale 
arbeidsgiveransvaret i Utdanningsforbundet. 

 

Tilpasningsavtalen: 
Problemstillingen knyttet til tillitsvalgtes mulighet for å uttale seg før politisk vedtak er fattet ivaretas i 
NSFs Tilpasningsavtale. 
 
I Rammeavtalen om omstillinger i NSF DEL 1 Bakgrunn heter det: 
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”Dersom en politisk beslutning vil kunne berøre de tilsattes arbeidssituasjon i vesentlig grad - og 
virksomheten forbereder uttalelse i saken - skal arbeidsgiver sørge for at tillitsvalgte får anledning til å 
uttale seg”.  
”Denne avtalens regler om medbestemmelse gjelder for de deler av en omorgansiringsprosess som 
ikke er underlagt politiske beslutninger i NSF”. 
 
I Tilpasningsavtalen om medbestemmelse heter det videre: 
”Tillitsvalgte skal ikke delta i politiske beslutninger, beslutninger knyttet til politiske prioriteringer, 
beslutninger som fattes på grunnlag av politiske vedtak, samt beslutninger om spørsmål som i 
hovedsak gjelder virksomhetens rolle som medlemsorganisasjon (forholdet til medlemmene). Oppstår 
det uenighet mellom arbeidsgiverinstansen og organisasjonene om en beslutning går inn under dette 
punkt, avgjøres dette spørsmålet av forbundsstyrets arbeidsutvalg. 
Spørsmålet om hvordan en beslutning skal gjennomføres, skal gjøres til gjenstand for 
medbestemmelse i henhold tilpasningsavtalen, med mindre også gjennomføringsmåten må betraktes 
som politisk, eller hvor den påvirker eller har betydning for den politiske delen av vedtaket. 
Dersom en politisk beslutning vil kunne berøre de tilsattes arbeidssituasjon i vesentlig grad - og 
virksomheten forbereder uttalelse i saken - skal arbeidsgiver sørge for at tillitsvalgte får anledning til å 
uttale seg”.  
 
Målet må være å ha et godt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver til det beste for 
medlemmene og NSF som organisasjon.   
Dette ivaretas nødvendigvis ikke gjennom vedtektsendringer, men gjennom gode prosesser og dialog 
basert på det eksisterende avtaleverk som NSF har med sine ansatte, slik at ansatte opplever å ha 
reell innflytelse på saker som angår dem. 
 
Innsendt sak har utgangspunkt i en konkret sak hvor ansattes representant mener de ikke har fått 
tilstrekkelig informasjon, kunnskap og innflytelse før vedtak ble fattet. Ansattes representanter har 
vært med i den forberedende prosessen når det gjelder sak 34/09 om organisasjonsendring. Det er 
kun B-sak vedtak II  i Forbundsstyret 4. april 2011 om fremtidig organisasjonsstruktur  på 
Hovedkontoret som forslagsstiller påpeker at de ikke har fått uttalt seg om før vedtak ble fattet. 
 
Det er en kjent utfordring i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker å få etablert en omforent 
forståelse av hvordan avtaler skal tolkes og forstås.  
En vesentlig faktor i den innsendte saken  er at det mangler en omforent forståelse for at ansatte 
skulle ha rett til å uttale seg i gjeldende sak før vedtaket ble fattet. Med andre ord er det en tolkning av 
eksisterende avtaler som er bakgrunn for at man ønsker en plass i forbundsstyret. 
Uavhengig av om det vedtektsfestes at ansattes representant gis rett til å møte i forbundsstyret, vil det 
være behov for å avklare hvilke saker som angår ansatte. En vedtektsendring vil ikke nødvendigvis 
bidra til at behov for  den type avklaringer elimineres. 
 
Konklusjon: 
En vedtektsendring slik forslaget innebærer vil gripe inn i generell styring, partsforholdet i 
organisasjonen og forbundsstyrets mandat. 
 
Det har vært dialog med tillitsvalgt i Konsulentforeningen. Konsulentforeningens representant ble 
forelagt ulike konsekvenser som deres forslag til vedtak kunne medføre, og advokat Gresseths 
juridiske vurdering. I saksfremlegget fra NSF Oslo er det ikke trukket frem / vurdert hva en eventuell 
vedtektsendring vil bety. Intensjonen til forslagstiller er at ansatte ønsker å legge frem sitt syn for det 
politiske beslutningsnivået før det fattes vedtak. Det ble gitt uttrykk for at organisasjonen alternativt er 
villig til å vurdere å fremforhandle et tillegg til Tilpasningsavtalen om medbestemmelse.  
 
 
Dagens formulering i Tilpasningsavtalen: 
 
”Dersom en politisk beslutning vil kunne berøre de tilsattes arbeidssituasjon i vesentlig grad - og 
virksomheten forbereder uttalelse i saken - skal arbeidsgiver sørge for at tillitsvalgte får anledning til å 
uttale seg ”.  
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Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: 
 

• Forbundsstyret oppfordrer/ anbefaler at Landsmøtet stryker saken fra saklisten. 
 

• Dersom saken ikke strykes, anbefales Landsmøtet å avvise forslaget. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
NORSK SYKEPLEIERFORBUND 
 
 
 
Lisbeth Normann 
forbundsleder 
 
 
Vedlegg 
 
1.  Innsendt sak fra NSF Oslo # 221495 
2.  Juridisk vurdering fra advokat Tor Gresseth  # 221494 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


