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FRAGMENTERT ARBEIDSMARKED FOR SYKEPLEIERE –
KONKURRANSEVRIDNING OG UNDERGRAVING AV LØNNS- OG
ARBEIDSVILKÅR

Bakgrunn for saken:

Norsk Sykepleierforbund må ha som mål å ivareta alle medlemmer uavhengig av hvor man jobber og
hvilket tariffområde man tilhører. Privatisering, konkurranseutsetting og tariffhopping kan gjøre det
vanskelig å nå dette målet, hvor dårligere vilkår for den enkelte og dårligere tariffavtaler generelt ofte er
realiteten. Dårligere avtaler på ett sted, fører fort til press om billigere avtaler andre steder.
 
En konsekvens av tariffhopping, privatisering og konkurranseutsetting er at våre medlemmer blir spredt
på mange ulike tariffområder, i mange virksomheter og ulike forhandlingsregimer. Dette gir NSF et meget
bredt interesseområde og mange nye utfordringer. Vi må til enhver tid ha full oversikt over hvilke
arbeidsgivere som er omfattet av hvilke tariffavtaler, og vi må kunne sikre medlemmene ved å kreve nye
avtaler. Det er også vanskelig for medlemmene å vite hvilke tariffavtaler som gjelder, og hvilken betydning
dette har for lønns- og arbeidsvilkår. Det er disse forholdene vi omtaler som fragmentering i denne saken.
 
De små tariffområdene blir stadig viktigere for NSF fordi flere private virksomheter etableres innen helse-
og omsorgssektoren. En del av virksomhetene er etablert som et supplement til det offentlige
helsevesenet, andre tilbyr tjenester til det offentlige og/eller utfører tjenester for det offentlige, og noen er i
direkte konkurranse med det offentlige helsevesenet.

Dagens styrende dokumenter
Norsk Sykepleierforbunds styrende dokumenter har i dag en rekke punkter som relaterer seg til
privatisering, organisering og konkurranseutsetting. Nedenfor viser vi kort til de mest relevante punktene.
 
Fra prinsipprogrammet:

konkurranseutsetting/profittbasert privatisering ikke er forenlig med prinsippet om god
ressursutnyttelse, lik tilgjengelighet til helsetjenester, forsvarlig arbeidsmiljø og tariffestede
rettigheter for de ansatte.
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organisasjonen alltid skal være i en posisjon som sikrer full ivaretakelse av medlemmenes lønns-
og arbeidssosiale interesser. Organisasjonsfrihet, forhandlingsrett og streikerett skal sikres.
forhandlingsordningen skal bygge på reelle forhandlinger og likeverdighet mellom partene, og
inneholde reelle sanksjonsmuligheter/tvisteløsningsmodeller.
medlemmenes rettigheter skal sikres gjennom tariffavtaler.
alle virkemidler, både sentralt og lokalt, må til enhver tid utnyttes maksimalt for å høyne
sykepleiernes lønn.

Under hovedmål for innsatsområdet  heter det:Lønns- og arbeidsvilkår
For NSF vil lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleierens kompetanse, utdanning
og ansvar og som ivaretar likelønn for den enkelte og for yrkesgruppen, være en prioritert sak. NSF vil
også arbeide for et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive
arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltagelse i alle livsfaser 
 

(for å håndtere utfordringer vedrørende fragmentering og ny organisering i arbeidslivet):Viktige elementer 

Medlemmenes og tillitsvalgtes innvirkning på lønnsfastsettelse skal styrkes ved tilsetting,
kompetanseutvikling og økt ansvar.
Forebygging og bekjempelse av sosial dumping skal videreføres.
Tillitsvalgte skal settes i stand til å håndtere utfordringer knyttet til sosial dumping.

 
Under hovedmål for innsatsområdet  heter det: Medlemmer og organisasjon
NSF skal fortsatt være et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere,
sykepleieledere, jordmødre og sykepleierstudenter.

 (for å håndtere utfordringer vedrørende fragmentering og ny organisering i arbeidslivet):Viktige elementer

Videreutvikle en attraktiv, sterk og tydelig medlemsorganisasjon hvor medlemmenes kollektive og
individuelle behov står sentralt, og hvor god service er selvfølgelig i alle ledd.
Målrettet og konkret aktivitet for å rekruttere og beholde tillitsvalgte, styrke tillitsvalgtapparatet,
oppnå styrket fagforeningsbevissthet og høy organisasjonsgrad hos sykepleierne.
Videreutvikle en kostnadseffektiv, dynamisk og fleksibel organisasjon med høy kompetanse og
påvirkningskraft på relevante beslutningsarenaer

Privatisering                                                                              

Norsk Sykepleierforbund mener det er best at helsetjenester utføres av det offentlige. Det sikrer at
helsebudsjettene kommer pasienten til gode.
 
For det første innebærer privatisering at penger som i det offentlige går til utvikling av pasienttilbudet, i
stedet går til fortjeneste for leverandøren. Dette vil innebære en svekkelse av kvaliteten på
helsetjenesten. I en offentlig finansiert helsetjeneste er det et mål å få mest mulig helse og best mulig
kvalitet ut av de pengene vi bruker. En modell som gir overskudd til eierne på bekostning av pasienten og
de ansatte, støtter ikke opp om dette målet og er dårlig utnyttelse av fellesskapets penger.
 
For det andre er helsetjenesten arbeidskraftintensiv. Dette innebærer at den største andelen av
kostnadene er knyttet til lønn til de ansatte. En mer økonomisk lønnsom drift forutsetter gjennomgående
at dyr arbeidskraft erstattes med billigere arbeidskraft. Alternativt må bemanningen reduseres. Sistnevnte
er imidlertid vanskelig fordi man allerede har valgt en svært begrenset bemanning. Økt bruk av
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arbeidskraft med lavere kompetanse og redusert bemanning svekker etter NSFs syn kvaliteten på tilbudet
til pasienten.
 
For det tredje vil svekkede lønns- og arbeidsvilkår gi høyere turnover blant sykepleiere og svekke
tilgangen på personell med erfaring. Helsetjenesten baserer seg på kompetanseutveksling mellom
sykepleiere. Hvis deler av helsetjenesten blir mindre attraktiv, vil dette kunne føre til et svekket tilbud til
pasienten. Det kan også oppstå ulikheter i tjenestetilbudet avhengig av hvor man bor.

Konkurranseutsetting
Både kommuner og stat velger å privatisere deler av helsetilbudet gjennom konkurranseutsetting.
Konkurranseutsetting kan skje både ved at nye offentlige tjenestetilbud settes ut på anbud og ved at
driften av eksisterende tjenestetilbud konkurranseutsettes. Det er særlig den sistnevnte situasjonen som
har vært i fokus blant sykepleiere i helsesektoren.
 
Oslo kommune har per i dag flere konkurranseutsatte sykehjem enn sykehjem drevet i egen regi, og har
lagt opp til ytterligere konkurranseutsetting. Ansatte i private helseinstitusjoner får ofte dårligere vilkår enn
de lønns- og arbeidsbetingelsene som er i offentlig sektor. Dette har ringvirkninger for flere enn de
sykepleierne som er i privat sektor, ved at vilkår generelt i alle sektorer presses nedover over tid.  Dette er
uheldig for rekrutteringen til sykepleieryrket og helsesektoren som sådan – en sektor som roper etter flere
folk.
 
I kampen om arbeidskraften vil de arbeidsgiverne som ikke tilbyr konkurransedyktig lønns- og
arbeidsvilkår tape kampen om kvalifisert personale. Dette kan gi ulike utfall, enten ved at de ser seg nødt
til å bedre vilkårene for nytilsatte, bruke andre yrkesgrupper til å utføre sykepleieroppgaver eller de henter
sykepleiere fra andre land.

Vilkår for konkurranseutsetting
Selv om NSF har et prinsipielt syn på at konkurranseutsetting ikke er forenlig med god ressursutnyttelse,
er det viktig at når det er fattet et vedtak om konkurranseutsetting, skal tillitsvalgte bidra til å ivareta
medlemmene og påvirke at vilkårene for drift blir mest mulig på tilsvarende nivå som for ansatte i offentlig
sektor for øvrig. Dette vil i hovedsak være kvalitative krav til hvilken tjeneste som skal leveres.
 
NSF konstaterer at det er vanskelig å kontrollere om de argumenter som benyttes for
konkurranseutsetting faktisk slår til. Gjennomgående får våre tillitsvalgte ikke innsyn i de kontraktsvilkår
som er avtalt. Det er således vanskelig å etterprøve om arbeidsgiver faktisk har den avtalte bemanningen.
Uavhengig av hvem som leverer helsetjenesten, gjør måleproblemer det vanskelig å definere hva som er
en god helsetjeneste. Spør du pleietrengende på et sykehjem kan de ha høy opplevd tilfredshet, mens de
samtidig er underernært.
 
NSF er opptatt av at politiske beslutninger er basert på et korrekt faktum. Derfor er det viktig at tillitsvalgte
gis innsyn i alle forhold rundt konkurranseutsetting av virksomheter. Anbudsdokumenter bør være
offentlige og tillitsvalgte skal gis innsyn i tilbud og endelig kontrakt med de som blir valgt som
tjenesteleverandører.

Ivaretagelse av den enkelte
Konkurranseutsetting medfører ofte virksomhetsoverdragelser. Når ansatte blir overført til ny
tjenesteleverandør, er det viktig at disse blir ivaretatt. En overføring til ny arbeidsgiver vil kunne ha store
konsekvenser for fremtidig lønnsutvikling, samt øvrige arbeidsvilkår. Tillitsvalgte skal påse at alle fakta
vedrørende virksomhetsoverdragelsen blir presentert for de ansatte og at konsekvensene er gjort kjent,
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slik at den enkelte kan ivaretas og ta beslutninger på et tilstrekkelig grunnlag.
 
For NSF er det et mål at virksomhetsoverdragelse skal skje under trygghet for den enkelte og at
konsekvenser ved bytte av arbeidsgiver skal være kjent i god tid før overdragelsen.

Tariffhopping
Vi ser en økende tendens til at aktører innen det private helsetilbudet bytter medlemskap i
arbeidsgiverorganisasjoner. Dette gjelder både de som tradisjonelt har vært tjenesteleverandører (som
ideelle organisasjoner) og de profittbaserte leverandørene. Utmelding av arbeidsgiverorganisasjoner er
gjerne motivert av et ønske om lavere kostnader, noe som betyr dårligere vilkår for de ansatte, og da
særlig knyttet til pensjon. Selv om vi har vår lovfestede pensjonsordning, vil stadige endringer i øvrige
arbeidstakeres pensjonsvilkår over tid kunne legge et press også på sykepleierordningen.
 
Denne tariffhoppingen, som det gjerne kalles, får negative følger både for de som er ansatt i virksomheter
som skifter arbeidsgiverforening, og for ansatte i andre tariffområder. Vi risikerer en nedadgående spiral
når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsgiverorganisasjonene som mister medlemmer får et
forhandlingskort for å inngå tariffavtaler med en svekkelse av ansattes vilkår, både fordi vi ikke vil ha flere
av våre medlemmer over på dårligere tariffavtaler, og fordi vi allerede er part i andre avtaler hvor vi har
akseptert dårligere vilkår. Vi blir også oftere stilt overfor dilemmaet om hvorvidt vi skal sikre så mange
som mulig en tariffavtale med rimelige vilkår, eller risikere at medlemmer står uten tariffavtale overhodet,
fordi vi ikke aksepterer noe annet enn tilsvarende vilkår som i offentlige avtaler.
 
Tidligere var de fleste ideelle organisasjoner medlem i Virke, hvor tariffavtalene har vært
korresponderende med avtalene i KS og Spekter Helse. Lønnssystem, lønnstillegg og øvrige
arbeidsvilkår har stort sett gjenspeilet disse tariffområdene. I løpet av 2014 og 2015 har nærmere hundre
virksomheter meldt seg ut av Virke og over til arbeidsgiverorganisasjoner som kun har rammeavtale
sentralt, og hvor all lønn skal avtales lokalt. I tillegg har de også kunnet endre pensjonsbetingelsene for
de ansatte som ikke er med i sykepleierpensjonsordningen.
 
Pleie- og omsorgsoverenskomsten vi fikk med NHO Service i Rikslønnsnemnda i 2010 er vesentlig
dårligere enn de offentlige avtalene. Tariffsystemet i NHO legger opp til at den sentrale overenskomsten
kun skal være et rammeverk, og at den skal suppleres av lokale avtaler. Dette er svært vanskelig å få til
lokalt. Erfaringene fra 2010 og fremover viser at våre medlemmers samlede lønnsvekst stagnerer. Vi har
heller ikke lykkes i å etablere lokale avtaler som gjenspeiler de bestemmelsene vi finner i offentlig sektor,
verken i innhold eller verdi.
 
Vårt mål må være å sørge for at vi har tariffavtaler av om lag samme verdi/kostnad i offentlig og privat
sektor, slik at det ikke fremstår som attraktivt å privatisere offentlige oppgaver, eller å bytte tariffområder
ut i fra kostnader knyttet til lønn og arbeidsvilkår. Dette vil også forhindre at privatisering,
konkurranseutsetting og tariffhopping legger et press på vilkårene i offentlig sektor.

Virkemidler

Et organisert arbeidsliv
I prinsipprogrammet til NSF er det fastslått «medlemmenes rettigheter skal sikres gjennom tariffavtaler». 
Dette innebærer ikke at enhver rettighet som i dag er lovfestet nødvendigvis skal inn i tariffavtaler, men at
det er viktig at alle våre medlemmer er omfattet av tariffavtaler, og at sentrale rettigheter som i dag er
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tariffestet i de store tariffområdene gis tilsvarende regulering i alle virksomheter der vi kan etablere
tariffavtaler.

Fordelene ved å ha tariffavtaler er mange. Primært sikrer tariffavtaler stabilitet og forutsigbarhet for
arbeidstakere. Ved at rettigheter er avtalt i tariffavtaler, vil de ikke kunne endres eller falle bort ved
ensidige beslutninger fra arbeidsgiversiden. Alt for ofte ser vi at rene administrative bestemmelser
bortfaller når arbeidsgiver synes de blir for kostbare å tilby de ansatte.
 
Tariffavtaler gir en fleksibilitet for virksomhetene som man ikke får der man ikke er bundet av tariffavtale.
Dette gjelder både etter de reglene som følger av arbeidsmiljøloven slik det er per i dag (utvidet rett til å
avvike arbeidstidsbestemmelsene), og forsterkes ytterligere som følge av de vedtatte lovendringer. Sånn
sett er tariffbinding av avgjørende betydning også for virksomhetene.

Krav om tariffavtaler er det sterkeste og mest effektive virkemidlet vi har for å sikre medlemmene gode
lønns- og arbeidsvilkår.  Arbeidstvistlovens regler, samt eventuelle hovedavtaler, har regler for opprettelse
og reforhandling av tariffavtaler. Disse reglene sikrer streikeretten og likeverdighet i forhandlingene.
Arbeidskamp er et lovlig virkemiddel, som en seriøs aktør ikke benytter uten god grunn. NSF er en slik
aktør.
 
For NSF er det viktig å opprettholde en høy organisasjonsgrad blant sykepleierne. I dag er 75 % av alle
yrkesaktive sykepleiere organisert i NSF. En høy organisasjonsgrad er med på å gi NSF legitimitet i
samfunnet og det gir tyngde i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for sykepleiere. Det er også det
beste utgangspunktet for å sikre et arbeidsliv som er regulert gjennom tariffavtaler, og hindrer sosial
dumping og useriøse aktører i helsesektoren.

Tillitsvalgtorganisering og -opplæring
Grunnleggende for hele NSFs virksomhet er at vi har godt skolerte tillitsvalgte i alle virksomheter.
Det er en forutsetning at rådgivningen og opplæringstilbudet i organisasjonen er tilpasset den
virkeligheten og de tariffområdene som de tillitsvalgte er i. Det er derfor viktig at vi tar høyde for trender og
endringer i arbeidslivet, og at vi har tilstrekkelig fleksibilitet til å gi relevant skolering i lov- og avtaleverk til
alle tillitsvalgte. Konkret betyr det at vi må ha en organisasjon som klarer å ivareta kompetansebehovet til
de tillitsvalgte også i små tariffområder og i virksomheter uten tilknytning til noen
arbeidsgiverorganisasjon.

Oppsummering
Skal vi lykkes med vårt arbeid for å motvirke de negative effektene av privatisering, konkurranseutsetting
og tariffhopping, må organisasjonen ha nødvendige virkemidler, kompetanse og styrke. Dette innebærer
at NSFs politikk på området må være forankret, formidlet og forståelig, og vår innsats må være målrettet
og samordnet.
 
Det er viktig at tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen kjenner argumentene og engasjerer seg i
arbeidet mot privatisering av helsetjenesten. Sykepleiere kjenner pasientens behov best, og må gjennom
praktisk erfaring og eksempler bidra til å illustrere konsekvensene privatisering har for kvaliteten på
helsetjenesten. Dette krever at NSF arbeider helhetlig og på en god måte klarer å forene fagpolitikk og
interessepolitikk, at vi har trygge tillitsvalgte og et klart budskap.
 
Beslutninger knyttet til konkurranseutsetting fattes stort sett på kommunalt nivå. Tillitsvalgte i kommunal
sektor har etter hovedavtalen gode bestemmelser for medvirkning, og det er anledning til å uttale seg til
besluttende organ før beslutning tas. Vi må derfor sørge for at NSFs tillitsvalgte er i stand til å utnytte
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avtalens spillerom.
 
Videre må vi ruste våre tillitsvalgte i privat sektor slik at de kan bidra med konkrete eksempler i den
politiske debatten og i arbeidet med virksomhetens lokale lønns- og arbeidsvilkår. Vi må som
organisasjon erkjenne at vi ikke har de samme stordriftsfordeler i privat sektor som vi opplever i offentlig
sektor. Skal de tillitsvalgte kunne fylle sin funksjon i privat sektor er det derfor nødvendig med inngående
skolering.
 
For at sykepleiere skal velge å organisere seg, må NSF fremstå som relevant og attraktiv uavhengig av
hvor arbeidsgiveren er organisert. Skal vi lykkes med dette må NSF kjennetegnes ved at vi er den
aktøren som både er i stand til å sette ord på problemet og bidra til løsningen. Inngåelse av tariffavtaler er
et sentralt virkemiddel i dette arbeidet.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Mål med NSFs innsats i kommende landsmøteperiode er:

Bekjempe konkurranseutsetting, tariffhopping og privatisering som går på bekostning av ansattes
lønns- og arbeidsvilkår.
Videreutvikle en fleksibel organisasjon med høy kompetanse, synlighet, tilstedeværelse og med
påvirkningskraft på viktige beslutningsarenaer og ved inngåelse av tariffavtaler.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Endelig vedtak:

Mål med NSFs innsats i kommende landsmøteperiode er:

Bekjempe konkurranseutsetting, tariffhopping og privatisering som går på bekostning av ansattes
lønns- og arbeidsvilkår, og sikre tillitsvalgtes innflytelse og medbestemmelse  

Videreutvikle en fleksibel organisasjon med høy kompetanse, synlighet, tilstedeværelse og med
påvirkningskraft på viktige beslutningsarenaer og ved inngåelse av tariffavtaler.


