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OM LIKELØNN OG LIVSLØNN OG VEDERLAG FOR ULEMPE - ENDRING I
PRINSIPPROGRAMMET

Bakgrunn for saken:

NSF Hordaland foreslår at følgende endringer tas inn i prinsipprogrammet:
 - Lik  for utdanningskostnader (etter normert utdanningslengde, studiepoeng) – lik uttelling livsløn
 - Likt vederlag for lik ulempe

 
Disse punktene skal erstatte følgende punkter i prinsipprogrammet:

- sykepleiere skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter deres utdanning,    
  kompetanse, funksjon og ansvar
- likelønn skal ivaretas for den enkelte og for yrkesgruppen
- kompetansebasert avlønning skal innføres for sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten

Forslagsstiller begrunner bl.a. forslaget  med at vi bor i et moderene samfunn med stor grad av
arbeidsdeling. Tid er den eneste dimensjonen som er felles for alt arbeid. Noe arbeid krever lang
opplæringstid, mens noe krever kortere, og kostnader ved utdanning må kompenseres slik at en kommer
ut med lik livslønn. Han mener også at det må være lik kompensasjon for lik ulempe, uavhengig av
yrkesgruppe, men kompensasjon for utdanningskostnader må gjenspeiles i grunnlønnen. Han mener
videre at ansvar er ubrukelig som lønnskriterium, da dette ofte er et resultat av utdanningslengden. 

Vurdering

Forslaget går på tvers av flere punkter i NSFs prinsipprogram og vil medføre en stor omlegging av NSFs
lønnspolitikk. Det er i strid med forslaget til lønnspolitikk som Forbundsstyret vil legge fram for landsmøtet,
jf. . Det er bl.a. ikke forenlig med at alle virkemiddler, både sentralt ogLikelønn og lønn for kompetanse
lokalt, til enhver tid må utnyttes maksimalt for å høyne sykepleiernes lønn. All lønnsdannelse vil måtte
skje sentralt.

Kriterier som erfaring/ansiennitet, ansvar og funksjon vil med dette forslaget ikke være med i vurderingen
av den enkeltes lønn, noe som ikke er i tråd med de råd tariffkonferansene gir. De har for eksempel gitt
klart uttrykk for at det må gjøres noe med lønnsnivået for de med lang ansiennitet, noe som viser at ikke
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bare utdanningslengde og utdanningsnivå er viktig for medlemmene i lønnsfastsettelsen.

Forlagsstiller mener at det må være lik kompensasjon for lik ulempe. Dette er heller ikke i tråd med
tidligere råd fra tariffkonferansene som mener at ulempetilleggene må gis som prosenttillegg, og ikke som
like kronetillegg.

Ettersom forslagsstiller mener at ansvar ikke er et egnet kriterium for lønnsfastsettelse, vil det for
eksempel være uforenlig med prinsippet om at ledere skal lønnes høyere enn dem de er satt til å lede.

Forslaget  har dessuten en rekke praktiske utfordringer mht. å måle både utdanningskostnader og
livslønn. Skal livslønn være den samme uavhengig av når og hvor, man tar utdanning?

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Innsendt sak om likelønn og livslønn og vederlag for ulempe - endring i prinsipprogrammetstrykes fra
sakslisten

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær
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Endelig vedtak:

Innsendt sak om likelønn og livslønn og vederlag for ulempe - endring i prinsipprogrammet strykes fra
sakslisten


