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UTVIDET BRUK AV MIDLER TIL FAGKURS FOR HTV OG TV

Historikk:

Landsmøtet i 2001 vedtok følgende i sak 6:
 Den enkelte HTV søker fylkesleddene og kan få inntil kr 5000 pr. kurs
+ dekning av reiseutgifter.
Forbundsstyret får i oppdrag å lage kriterier for fordelingen av midler til fylkesleddene»
Kostnad 1 million
 
Landsmøtet i 2007 vedtok følgende i sak 12:
Ordningen med fagkurs for HTV utvides til også å gjelde TV. De samme kriterier for tildeling som vedtatt
i sak 6 på landsmøtet i 2001 gjøres gjeldende også for de tillitsvalgte.
Kostnad 3 millioner. Kriterier for tildeling blir som følger:

De enkelte TV søker fylkesleddene og kan få inntil kr 5000 pr. kurs + dekning av reiseutgifter.
Forbundsstyret får i oppdrag å lage kriterier for fordelingen av midler til fylkesleddene.
Tillitsvalgte må ha gjennomgått obligatorisk tillitsvalgtsopplæring.

I saken fra 2001 vises det til at HTV erfarte at det var vanskelig for dem å få økonomiske midler fra
arbeidsgiver for å dra på faglige kurs. Mange følte derfor at de mister muligheten til å holde seg faglig
oppdatert ved å bli i vervet over flere perioder. Hensikten med vedtakene fra 2001 og 2007 var å beholde
og rekruttere hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte.

Bakgrunn for saken:

NSF Vestfold og NSF i Østfold har sendt inn hver sin sak som omhandler utvidet bruk av midler til fagkurs
for hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte. Det foreslås at tiltaket også skal gjelde lokale faggruppeledere (NSF
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Vestfold) og fylkesstyremedlemmer inkl. 1.vara (NSF Østfold). Både NSF Vestfold og NSF Østfold trakk
tilsvarende saker i 2011 på oppfordring fra Forbundsstyret. Begrunnelsen var at dette kunne ordnes
administrativt. Det har vist seg i ettertid at det kreves et landsmøtevedtak, og begge fylkene fremmer
derfor sakene på nytt.

NSF Østfold viser til at en del fylker erfarer at midlene ikke brukes opp hvert år. Samtidig er det
etterspørsel fra fylkesstyremedlemmer som ikke er tillitsvalgte, som gjerne vil søke på disse midlene. De
er i dag avhengige av NSFs stipendordninger for å få dekket utgifter til fagkurs, dersom arbeidsgiver ikke
dekker disse.
NSF Vestfold viser til at de forsøkte 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, selv om kun 3 av 14 benyttet tilbudet.
NSF Vestfold mener at det mer enn noen gang er viktig å fortsette å styrke samarbeidet med
faggruppene, som utgjør en betydelig del av medlemsmassen i vår organisasjon. De sier videre at
faggruppemedlemmene sørger for stabilitet i medlemsmassene og at tillitsvalgtapparatet trenger all den
støtten de lokale faggruppene kan gi dem i deres utøvelse av vervet. NSF Vestfold viser også til at
arbeidsgiver strammer inn på vilkårene for faggruppeledere til å utøve sine verv. Herunder permisjon til
vedtektfestede møter og fagkurs.NSF Vestfold mener at en utvidet bruk av midlene til faggruppeledere vil
kunne bidra til å forsterke og stimulere samarbeidet mellom NSF og faggruppelederne lokalt.
NSF Østfold ber om at de øremerkede midlene indeksreguleres med virkning f.o.m. 1.januar 2016. NSF
Vestfold mener at de økonomiske rammene  må bli gjenstand for alminnelig indeksregulering.

Vurdering:

Det viser seg at bruk av midler til fagkurs for HTV og TV ikke alltid regnskapsføres slik det er tenkt i
fylkene, og at bruken av midlene av den grunn ikke synliggjøres godt nok. Det kan stilles spørsmål ved
om muligheten til å søke på disse midlene er tilstrekkelig kjent og forankret blant de HTV og TV.

Forbundsstyret mener at en utvidelse av målgruppen til også å omfatte fylkesstyremedlemmer inkl. 1 vara
og faggruppeledere kan være hensiktsmessig. Det vil kunne stimulere til stabilitet og forsterkning
av engasjementet, og bidra til å støtte det lokale tillitsvalgtapparatet. 

I kriteriene for tildeling til HTV og TV er det krav til at de har gjennomgått obligatorisk grunnopplæring.
Grunnopplæringen er endret i inneværende landsmøteperiode. I gammel opplæring ble faggruppeledere
tilbudt modul 1. Ved etablering av ny basisopplæring er hverken faggruppeledere eller
fylkesstyremedlemmer som ikke er HTV eller TV i målgruppen. Ved å utvide målgruppen for midler til
fagkurs til også å omfatte fylkesstyremedlemmer inkl.1. vara og lokale faggruppeledere,
må søknadskriteriene  tilpasses og justeres slik at de oppleves rettferdige og hensiktsmessige. Det vil
fortsatt være viktig at kriteriene inneholder et krav om avslag på søknad om midler til fagkurs fra
arbeidsgiver.

Fra både NSF Østfold og NSF Vestfold er det vist til at midlene til fagkurs ikke blir benyttet fullt ut.
Forbundsstyret mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å indeksregulere beløpet. 

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:
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Ordningen med midler til fagkurs for hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte utvides til også å omfatte
fylkesstyremedlemmer inkl. 1. vara og lokale faggruppeledere
Forbundsstyret gis i oppdrag å omforme og justere tildelingskriteriene for målgruppen.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #699082 LM sak Midler til fagkurs for HTV og TV... Vestfold
NSF #699084 LM sak Fagkursmidler for fylkesstyremedlemmer. Østfold

Endelig vedtak:

Ordningen med midler til fagkurs for hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte utvides til også å omfatte
fylkesstyremedlemmer inkludert 1. vara og lokale faggruppeledere.
Forbundsstyret gis i oppdrag å omforme og justere tildelingskriteriene for målgruppen.

Budsjettmidlene som er satt av til fagkursmidler, indeksreguleres med virkning fra 1. januar 2016. 


