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VEDTEKTSENDRING § 7 C MØTER ANSATTREPRESENTANT MØTE- OG
UTTALERETT I FORBUNDSSTYRET

Bakgrunn for saken:

I vedlagte sak til Landsmøtet fra NSF Oslo foreslås det en tilføyelse i vedtektenes § 7 Forbundsstyret C.
Møter som omhandler at det tilføyes ett nytt punkt, 5. punkt som innebærer at en ansattrepresentant gis
møte- og talerett i forbundsstyret i de saker som vedrører ansattes arbeidsforhold. Begrunnelsen for
forslaget er å sikre ansatte ytterligere reell medbestemmelse. Det vises til at forbundsstyret er NSFs
høyeste myndighet mellom landsmøtene og at forbundsstyret foretar beslutninger som kan ha stor
betydning for de ansattes arbeidsforhold.
 
Forslaget fra NSF Oslo som innebærer ny § 7 Forbundsstyret C. Møter har følgende ordlyd:
 
Èn ansattrepresentant utpekt av de organisasjoner med forhandlingsrett i NSF har møte- og talerett i
saker som kan vedrøre de ansattes arbeidsforhold. Representanten skal innkalles til slike saker.

Vurdering:
Et tilsvarende forslag, om enn i noe større omfang, ble foreslått fra NSF Oslo til Landsmøtet 2011.
Forslaget den gang innebar at det skulle velges en representant av og blant de ansatte til forbundsstyret
som skulle ha uttale- og stemmerett i saker som angikk ansatte. I andre saker skulle representanten ha
observatørstatus. Saken ble strøket fra sakslisten på Landsmøtet etter innstilling fra forbundsstyret.
 
Det synes ikke som om forslaget står i annen stilling enn det gjorde i 2011 så det er naturlig å se på de
vurderingene og begrunnelsene som lå til grunn for beslutningen den gang (se vedleggene). Saken er i
noe grad mindre inngripende i den politiske organiseringen siden forslaget ikke innebærer stemmerett,
men hensynene som bør vektlegges i vurderingen blir i stor grad de samme.
 
Forslaget begrunnes i å sikre ansatte reell medbestemmelse. Ansatte i NSF har stor grad av
medbestemmelse gjennom reglene om informasjon, drøftinger og forhandlinger i arbeidsmiljøloven
(særlig kapittel 8) og i tillegg i tilpasningsavtalen om medbestemmelse i NSF mellom arbeidsgiver og
arbeidstakerorganisasjonene i NSF. Generalsekretær er øverst administrative leder i NSF og innehar det
formelle arbeidsgiveransvaret og det er i partsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 
medbestemmelse og medvirkning skal ivaretas. Medbestemmelse innebærer informasjon, drøftinger og
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forhandlinger, men er ikke knyttet til stemmerett. Reell medbestemmelse i NSF sikres gjennom faste
månedlige samarbeidsmøter mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene supplert med egne 

- eller forhandlingsmøter i saker der dette skal ivaretas etter tilpasningsavtalen. På dennedrøftings
bakgrunn er det klart at ansatte allerede er sikret reell medbestemmelse i saker som omhandler ansattes
arbeidsforhold i organisasjonen.

  
Videre er det nødvendig å se på at NSF er en politisk styrt organisasjon der forbundsstyret er satt til å
forvalte den politikken som Landsmøtet fastsetter hvert 4. år. Det foreligger ingen rettslige reguleringer
som tilsier at ansatte skal ha rett til å være representert i dette organet. Tvert imot vil en representasjon
inn i forbundsstyret kunne resultere i en hensiktsløs sammenblanding av interesser og ansvar. Det
er her aktuelt å trekke en parallell til kommunene som også har politiske styrer (kommune-/bystyre) som
øverste politiske organ og der det ikke er naturlig at ansattes representanter skal ha møte- og uttalerett.

NSF som er en politisk forankret organisasjon med ideelle formål, står i sterk kontrast til andre bedrifter
som primært driver næringsvirksomhet. I slike bedrifter er ansatterepresentasjon vanlig og lovregulert.
Nettopp det at det ikke finnes lovreguleringer om ansatterepresentasjon i stiftelser og foreninger bør tas til
inntekt for at dette ikke er hensiktsmessig i organisasjoner der formålene med virksomheten først og
fremst er ideelle og politiske.
 
Endelig vises det til at det er utfordrende å skulle skille saker som omhandler ansattes arbeidsforhold fra
andre saker i forbundsstyret. Med bakgrunn i forslaget vil det måtte avklares i forkant av innkallelsen hva
sakene omhandler slik at ansattrepresentanten rettmessig innkalles i de tilfeller sakene som behandles
vedrører ansattes arbeidsforhold. Dette kan være både vanskelig og ressurskrevende å fastslå i forkant.
 

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Innsendt sak om vedtektsendring § 7 C Møter Ansattrepresentant møte- og uttalerett i Forbundsstyret,
strykes fra sakslista.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #699071 LM sak. Ansattes rett til å uttale seg i Forbundsstyret. Oslo
NSF #246482 Landsmøtet 2011 - Sak 11 - Ansattes representasjon i Forbundsstyret
NSF #246479 Juridisk vurdering LM sak 11_2011

Endelig vedtak:
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Vedtekstendring § 7 C Møter Ansattrepresentant møte- og uttalerett i Forbundsstyret

Det fremlagte forslag til vedtektsendring fra NSF Oslo falt da det ikke fikk 2/3 flertall.


