
1

Dato: 27.05.2015

Dokumentnr DM: 705310
2015_00551

Saksbehandler: Forhandlingsavdelingen

Nr: 3 a)Sak til Landsmøtet
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Bakgrunn for saken:

På innsatsområdet lønns- og arbeidssosiale forhold har økt verdsetting av sykepleiernes kompetanse
vært førende for mye av arbeidet i landsmøteperioden. Dette saksdokumentet gir en kort oppsummering
av status på dette arbeidet. Videre pekes det på noen utfordringer og muligheter i kampen for likelønn,
gjennom høyere lønn for kompetanse. Avslutningsvis foreslås nye punkter i NSFs styringsdokumenter.

Mangel på kvalifisert arbeidskraft innenfor helse- og omsorgssektoren er et sentralt tema i
samfunnsdebatten. Sykepleiermangelen fremheves av så vel KS og Spekter, som SSB. I følge SSBs
framskrivninger vil det mangle 30 000 årsverk sykepleiere, jordmødre og helsesøstre om 20 år, gitt
samme utdanningskapasiteten som i dag.  Går vi til kommunesektoren har KS beregnet at kommunene[1]

trenger 7 500 flere sykepleiere allerede om åtte år. Med den turnover som er i kommunene må de
rekruttere i overkant av 5 000 nye sykepleiere hvert år. I kommunesektorens Arbeidsgivermonitor 2014
rapporterer kommunene at sykepleiere og spesialsykepleiere er den yrkesgruppen det er vanskeligst å få
tak i, etter ingeniører og sivilingeniører. Halvparten av kommunene sier at det er «meget» eller «ganske»
utfordrende å rekruttere vår yrkesgruppe.

Eksisterende politikk
NSFs overordnede lønnspolitikk fastsettes av landsmøtet både gjennom formål, prinsipprogram og
innsatsområder. Gjennom prinsipprogrammet har landsmøtet vedtatt de overordnede føringer for
forbundets arbeid på arbeidslivsområdet. Landsmøtet vedtok også innsatsområdene for perioden  På.
bakgrunn av innsatsområdene fastsatte forbundsstyret hovedmål og definerte noen elementer som må til
for å nå målene. I dette saksfremlegget er det kun tatt med de punktene som spesielt omhandler lønn og
likelønn.
 
Fra prinsipprogrammet
NSF mener at:

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
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sykepleieryrket skal være et attraktivt og framtidsrettet yrke for både kvinner og menn
sykepleierne skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter deres utdanning,
kompetanse, funksjon og ansvar
likelønn skal ivaretas både for den enkelte og for yrkesgruppen
alle virkemidler, både sentralt og lokalt, må til enhver tid utnyttes maksimalt for å høyne
sykepleiernes lønn
kompetansebasert avlønning skal innføres for sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten

Fra innsatsområder 2013-2016

Hovedmål for innsatsområdet Lønns- og arbeidsvilkår: 
Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleierens kompetanse, utdanning og ansvar
og som ivaretar likelønn for den enkelte og for yrkesgruppen. Et helsefremmende og inkluderende
arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltakelse i alle
livsfaser.

:Viktige elementer for å nå målet knyttet til lønn og likelønn

Sykepleierkompetansen skal synliggjøres i kampen for økt verdsetting og likelønn, samt utnytte alle
arenaer, nytt ansvar og nye funksjoner.
Medlemmenes og tillitsvalgtes innvirkning på lønnsfastsettelse skal styrkes ved tilsetting,
kompetanseutvikling og økt ansvar.

NSFs lønnspolitikk, og de overordnede målene landsmøtet fastsatte for innsatsområdet «Lønns- og
arbeidsvilkår» i 2011, er fortsatt aktuelle og relevante. Lønnspolitikken innebærer at lønnsnivået skal
gjenspeile både utdanningen, og den samlede kompetansen sykepleierne tilegner seg gjennom erfaring
og utøvelse av yrket. NSF har også slått fast at sykepleiernes funksjon, og det ansvaret de har, skal
reflekteres i lønnsnivået. Dette er et skritt i retning av lik verdsetting av kvinnedominerte og
mannsdominerte yrkesgrupper. Likelønn skal ivaretas for den enkelte og yrkesgruppen.

Hva har skjedd i landsmøteperioden?
Som en oppfølging av vedtakene fra landsmøtet i 2011 har NSF holdt en likelønnsprofil i tariffoppgjørene
2012 – 2015 gjennom å fremme krav om høyere lønn for kompetanse. I etterkant av tariffoppgjøret 2010,
der vi fikk god drahjelp av Likelønnskommisjonen, har det likevel ikke vært enkelt å opprettholde det
samme trykket på likelønn, verken innad i Unio eller i samarbeid med andre organisasjoner. I 2012 havnet
vi (Unio) i streik både i KS, staten og Oslo kommune. Den utløsende faktoren var uenighet om størrelsen
på den økonomiske rammen, men heller ikke denne streiken førte oss nærmere likelønn. På KS-området
fikk vi imidlertid inn en lokal forhandlingsbestemmelse for endret kompetanse. I 2014 fikk vi gjennomslag
for lønn under videreutdanning i Spekter. Både i sentrale og lokale forhandlinger har vi i
landsmøteperioden hatt sterk fokus og til dels fått gjennomslag for uttelling for videreutdanning.
Tall fra KS og Spekter for perioden 2011-2014 viser at sykepleierne har hatt en lønnsvekst på om lag 12
prosent. I samme periode viser tall fra SSB at gjennomsnittslønnen i Norge har økt med 11 prosent.
Tabellen under viser hvor mye minimumsavlønning på 0 og 10 års ansiennitet har økt fra 2011 til 2015 for
sykepleier og spesialsykepleiere i KS og Spekter.

Minimumsavlønning 2015 og økning 2011-2015 for sykepleier og spesialsykepleier i KS og Spekter 0 og 10

års ansiennitet:
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Som vi ser er minimumsnivåene er relativt like og at økningen i landsmøteperioden har vært på mellom
38-58 000 kroner. Dette tilsvarer om lag samme prosentvise utvikling som for gjennomsnittslønnen.

Status likelønn
Landsmøtet i 2007 vedtok en resolusjon med krav om likelønn innen 2012. I resolusjonen stilte
landsmøtet betydelige forventninger til Likelønnskommisjonens arbeid, og i februar 2008 la den fram sin

rapport . Hovedkonklusjonen var at likelønn ikke bare er et spørsmål om individuelle lønnsforskjeller,
[2]

men at lønnsgapet følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det fører blant annet til at ”likelønn” blir et
spørsmål om lønnsnivået i kvinnedominerte yrker – uavhengig av kjønn. Den ulike verdsettingen av
kvinnedominerte og mannsdominerte yrkesgrupper kalles .verdsettingsdiskriminering
Likelønnskommisjonen foreslo at det skulle bevilges en pott på 3 milliarder kroner til et lønnsløft for
kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor. NSF støttet forslaget, men advarte mot at det kunne
strande på ”partenes ansvar”, og det ble da heller ingen reell oppfølging av kommisjonens forslag om et
lønnsløft. I offentlig sektor er det mange kvinnedominerte yrkesgrupper med rettmessige krav om høyere
lønn, og det lot seg ikke gjøre å bli enige om en fordeling som kunne utløse ekstra midler.
Lønnsforskjellene som likelønnskommisjonen påpekte, har ikke endret seg nevneverdig. Til tross for en
bedring på 0,7 prosentenheter fra 2011-2014, er likelønnsgapet for de med til og med fire års høyere
utdanning fortsatt rundt 20 prosent , og som vi ser av figuren under er det også her kvinneandelen er
høyest.

Kvinners lønn som andel av menns lønn etter utdanningsnivå, og kvinneandel 2014 (heltidsekvivalenter og

månedsfortjeneste i alt)

Kvinner er overrepresentert i offentlig sektor, og menn er overrepresentert i privat sektor. Når kompetanse
gir langt bedre avkastning i privat sektor enn i offentlig sektor, får dette betydning for likelønn. Tabellen
under viser gjennomsnittslønn etter utdanningsnivå og sektor.
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Gjennomsnittslønn etter utdanningsnivå i industri, stat, helseforetak og kommune pr. 2014:

Lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor illustrerer hvor liten avkastning kompetanse gir i
offentlig sektor sammenliknet med privat sektor. Det er større lønnsforskjeller mellom de med lavere og
høyere utdanning i privat sektor, enn i for eksempel kommunene og helseforetakene. Det er også slik at
ansatte med lavere utdanning, har en relativt bedre lønn i offentlig sektor i forhold til industrien enn det
utdanningsgruppene i offentlig sektor har. Dette er en del av likelønnsutfordringen.

Drøfting av utfordringer og muligheter

Vi har beskrevet hvordan kampen om arbeidskraften er en viktig utfordring for samfunnet fremover, og
hvordan politikere og arbeidsgivere tar i bruk ulike virkemidler for å prøve å løse arbeidskraftbehovet. For
oss er det viktig å påpeke overfor myndigheter og politikere at sykepleiere ikke kan erstattes med andre
yrkesgrupper, og at lønn er et sentralt virkemiddel for å rekruttere unge til å velge sykepleierutdanning, og
for å beholde sykepleiere i yrket.

Frontfaget
Frontfagsmodellen står helt sentralt i lønnsdannelsen i Norge, og partene på begge sider har støttet opp
om hovedtrekkene. Modellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først og at de påfølgende
tariffoppgjørene i privat og offentlig sektor forhandler med denne økonomiske kostnadsrammen som
norm. Innretninger på oppgjøret, dvs. fordelingen mellom grupper, er opp til partene i de enkelte
tariffområdene – i hvert fall i teorien. Frontfagsmodellen skal sikre at lønnsveksten i ulike
forhandlingsområder over tid er den samme. Det betyr at hvis man skal forholde seg strengt til
frontfagsmodellen og vil heve lønnsnivået for noen grupper, må andre grupper få mindre.
I praksis har frontfagsmodellen imidlertid noen store svakheter. Når et kvinnedominert og et
mannsdominert tariffområde skal ha samme økonomiske ramme, dvs. samme prosentvise lønnsvekst, blir
det nærmest umulig å tette lønnsgapet mellom dem. Da må i så fall partene i offentlig sektor bli enige om
å prioritere én kvinnedominert gruppe framfor en annen. Det har vist seg lite realistisk i
forhandlingsområder som i stor grad består av kvinnedominerte yrker. Det har vært vanskelig å få til en
annen profil på fordelingen av tilleggene enn det LO og NHO kom fram til i den sentrale delen av
frontfagsoppgjøret, som innebærer en prioritering av ufaglærte og fagarbeidere.
I tillegg er det slik at en stor del av lønnsveksten i frontfaget skjer i lokale forhandlinger, som ikke er
avsluttet når andre områder skal forhandle. Anslagene fra frontfagsoppgjøret har gjentatte ganger vist seg
å være for lave. De andre forhandlingsområdene har med andre ord forholdt seg til en lavere lønnsvekst
enn det som senere har vist seg er realiteten. Et forsøk på å bøte på den misnøyen dette har medført, er
at NHO og LO skal gi et mer troverdig anslag for den samlede rammen for oppgjøret enn de tidligere har
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gjort, inklusiv resultatet fra de lokale forhandlingene.  At dette faktisk følges opp, vil bli av stor betydning
for frontfagsmodellens legitimitet. Men heller ikke dette løser likelønnsutfordringen i modellen.

Årslønnsvekst 2004-2014 for industrien og kommunesektoren:

Tabellen viser at både industrien i alt, og ikke minst industrifunksjonærene, har hatt en bedre
årslønnsvekst enn kommunesektoren i den siste tiårsperioden. Det illustrerer problematikken knyttet til en
troverdig ramme. Det har også vært vanskelig å få kompensert etterslepet dette har skapt.
Det er heller ikke tvil om at budsjettrammene politikerne bevilger er av stor betydning for lønnsveksten for
våre medlemmer. Når regjeringen legger fram statsbudsjettet inneholder det et anslag for lønnsveksten.
Dette legges til grunn for virksomhetenes budsjetter og er i stor grad styrende for lønnsveksten. De siste
årene har vi også sett at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett reduserer anslaget for lønnsvekst i tråd
med resultatet i frontfaget.

Forhandlingsordning og maktforhold
NSF er representert i alle tariffområdene i offentlig sektor. I tillegg har vi tariffavtaler også i privat sektor.
Det er fellestrekk på tvers av de ulike områdene, men det er også en del som er forskjellig. Felles
utfordring i alle områdene er at vi ikke forhandler alene. Som vi skal se utfordres våre lønnspolitiske mål
av andre organisasjoners prioriteringer, både i og ikke minst utenfor Unio, og selvsagt av arbeidsgivers
politikk. Dette er med på å forme avtaleverket og de resultater vi oppnår for våre medlemmer.
Hele forhandlingssystemet i offentlig sektor er bygget opp rundt en modell der organisasjonene forhandler
gjennom sin hovedorganisasjon (LO, Unio, YS eller Akademikerne). Medlemsorganisasjonene i Unio er
representert i Unios forhandlingsutvalg ut fra antall medlemmer i de enkelte tariffområdene. NSF og de
andre organisasjonene fremmer krav til Unio, og de endelige kravene Unio fremmer i tariffoppgjørene er
et resultat av interne diskusjoner basert på disse kravene.
 
I dag er Spekter-Helse vårt største tariffområde med over 36 000 yrkesaktive medlemmer i
helseforetakene. Her er NSF den største arbeidstakerorganisasjonen, og vi forhandler i all hovedsak som
selvstendig part. Dette gir oss stor innflytelse over hvordan lønnstilleggene skal fordeles mellom
medlemsgruppene våre, men innenfor en økonomisk ramme som bare omfatter NSFs medlemmer. Det
innebærer at prioritering av én medlemsgruppe (i teorien) går på bekostning av en annen
medlemsgruppe. Derfor står kampen i Spekter-Helse om størrelsen på den økonomiske rammen, og å
argumentere for at NSF skal ha en høyere ramme enn frontfaget, på bekostning av den økonomiske
rammen for andre organisasjoner.

Årslønnsvekst i Spekter-Helse for 2011-2014

Tabellen illustrerer at det har vært vanskelig å få en høyere ramme til fordeling på våre medlemsgrupper, i
forhold til andre.
 
I kommunesektoren forhandler vi gjennom Unio, både i KS og Oslo kommune. Unio er den nest største
forhandlingssammenslutningen etter LO. Det betyr at LO med Fagforbundet i spissen utgjør en betydelig
maktfaktor, og de har gjennomgående andre prioriteringer enn NSF og Unio (på lønnsområdet). Fordi vi
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forhandler samtidig med de andre sammenslutningene, og arbeidsgiver er interessert i å finne løsninger
som ivaretar flere interesser, er det vanskeligere å få aksept for et særskilt løft for enkeltgrupper.
Fagforbundet har for eksempel vært svært opptatt av at lønnsforskjellene mellom de med
fagarbeiderutdanning og de med høyskoleutdanning ikke skal bli større. I Unios forhandlingsutvalg er
Utdanningsforbundet størst. De endelige kravene skal ivareta heving av lønnsnivået for de
kvinnedominerte høyskolegruppene, samtidig snu den mindrelønnsutviklingen skoleverket har hatt etter
overgang til KS i 2004.
 
Minimumsavlønning for fagarbeider og høyskole i KS pr. 1.5.2015

 
En differanse på ca. 50 000 kroner i minimumsavlønning for 3-årig høyskoleutdanning og fagarbeider er
altfor lite. Det også urimelig at en sykepleier med 7 års ansiennitet ikke er sikret høyere minimumslønn
enn en fagarbeider med 10 års ansiennitet. Differansen har økt mellom fem og ni tusen kroner i
landsmøteperioden, og det innebærer at avstanden også har økt noe prosentvist. Det illustrerer
vanskelighetene med å få gjennomslag for en prioritering av våre grupper.
 
Minimumsnivå sykepleier, spesialsykepleier, lærer, adjunkt, adjunkt med tilleggsutdanning pr. 1.5.2015 i KS

Figuren viser at det fremdeles er store og urimelige forskjeller i minimumsnivåene mellom
høyskolegrupper i og utenfor skoleverket i KS. Når det gjelder gjennomsnittslønn er avstanden mellom
sykepleier og lærer redusert med om lag 10 000 kroner i landsmøteperioden. Det samme er tilfellet
for spesialsykepleier og adjunkt, slik at disse nå har om lag lik gjennomsnittslønn. Forskjellen i
gjennomsnittslønn mellom spesialsykepleier/helsesøster og adjunkt med tilleggsutdanning (5 års
utdanning) er ca. 40 000 kroner.

Lønnssystem
Det er i hovedsak tre ulike lønnssystemer i tariffområdene hvor vi har medlemmer. I tillegg har vi mange
medlemmer uten et bestemt system. Lønnssystemene skiller seg særlig når det gjelder detaljeringsgrad,
dvs. hvor mange stillingsgrupper og stiger det finnes, og hvordan lokale og sentrale tillegg virker sammen.
Dette har betydning for hvilke virkemidler vi kan ta i bruk i forhandlingene.

I Spekter, Oslo kommune og staten er lønnssystemene relativt finmasket, og det gjør det i teorien mulig
å heve lønnsnivået for enkeltkoder. Den samme muligheten har man ikke sentralt i KS-området, hvor man
må løfte alle stillingskoder på samme utdanningsnivå samtidig. Skal det gjøres noe særskilt for enkelte
stillingskoder utover dette, må det kombineres med lokale forhandlinger. Det nye lønnssystemet i KS
sikrer i større grad enn i de andre tariffområdene at lokale tillegg videreføres fra år til år, uavhengig av
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sentrale tillegg.

Skoleverket har et system der utdanningsnivået automatisk gir innplassering i de ulike stillingskodene.
Dette fikk de med seg da arbeidsgiveransvaret for undervisningspersonalet ble overført fra staten til
kommunene i 2004. Fram til 2014 var det også slik at endret kompetanse automatisk ga høyere
stillingskode og lønn. I 2014 ble dette strammet inn slik at ved videreutdanning må utdanningen skje
innenfor et fag som er med i læreplanen for det aktuelle skoleslaget. KS’ målsetting har vært å fjerne
automatikken slik at det skal være opp til den enkelte arbeidsgiver å evt. endre stillingskode og lønn etter
kompetanseutvikling.

Diskriminering
En fersk rapport laget på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at hele 55 prosent av
kvinnelige og 22 prosent av mannlige arbeidstakere har opplevd en eller flere former for diskriminering i
forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon. Det dreier seg om å ikke bli oppdatert om viktige saker
på arbeidsplassen, ikke få delta i lønnsforhandlinger, ikke få del i lønnsjusteringer, bli fratatt
arbeidsoppgaver og få spørsmål om fremtidig graviditet på jobbintervju. Svært mange midlertidige ansatte
oppgir at de ikke har fått forlenget engasjementet etter å ha blitt gravide eller etter å ha informert om
planlagt foreldrepermisjon. I følge Likestillings- og diskrimineringsombudet sier en av tre ledere at de er
skeptiske til å ansette gravide, og nesten like mange svarer at de tenker seg om før de ansetter
småbarnsmødre. Dette går utover lønns- og karriereutvikling, og det er grunn til å tro at dette også
rammer våre medlemmer.

Likestillings- og diskrimineringsombudet etterlyser større aktivitet fra arbeidstakerorganisasjonene på
dette området, både for å få saker fram i lyset, og ikke minst for å forhindre at de skjer. Med større
bevissthet rundt likestilling og diskriminering, kan tillitsvalgte sammen med arbeidsgiver forebygge at
diskriminering finner sted. Samtidig må tillitsvalgte kunne identifisere diskriminering der det forekommer,
og veilede medlemmer i hvordan de kan gå fram med en sak.

Hvordan oppnå høyere lønn for kompetanse
Handlingsrommet vårt er i all hovedsak knyttet til tariffoppgjørene.  Som vi har sett avhenger
handlingsrommet særlig av frontfaget, statsbudsjett, forhandlingsordning, maktforhold og lønnssystem. På
bakgrunn av dette, hvordan mener vi at det er mest realistisk å oppnå likelønn: Gjennom en egen pott
utenfor tariffoppgjørene, innenfor de ordinære rammene av frontfagsmodellen, eller ved hjelp av utvidede
rammer?
 
Egen pott?
Som tidligere nevnt foreslo Likelønnskommisjonen i 2009 at myndighetene og partene i arbeidslivet skulle
bevilges en pott på 3 milliarder kroner til et lønnsløft for utvalgte kvinnedominerte utdanningsgrupper i
offentlig sektor, uten at det ga noen resultater. Vår erfaring er at lite har endret seg. Det er lite realistisk å
tro at det er politisk vilje eller mot til å bevilge egne midler til dette, utenom tariffoppgjørene. 
 
Innenfor rammene av frontfaget?
Basert på beskrivelsene i forrige kapittel, er handlingsrommet for å få til det store likelønnsløftet for våre
grupper innenfor rammene av frontfaget begrenset. Motkreftene fra bl.a. andre
arbeidstakerorganisasjoner som ikke organiserer høgskolegrupper er sterke. Til nå har heller ikke
arbeidsgiverne vist mot og vilje til en reell prioritering av våre grupper fremfor andre. Det er likevel ikke tvil
om at rekrutteringsutfordringen framover vil være et sterkt argument for høyere lønn for våre grupper, og
at vi må benytte oss av dette.
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Utvidede rammer?
Skal vi lykkes med å få gjennomslag for et lønnsløft for sykepleiere, og gjennom det oppnå likelønn, må
sentrale og lokale politikere på banen. Vi må få beslutningstakerne til å erkjenne at
rekrutteringsutfordringene innen helse- og omsorgstjenestene krever at man må bruke lønns- og
arbeidsvilkår som et generelt virkemiddel for å gjøre det attraktiv både å utdanne seg til sykepleier og til å
jobbe som sykepleier.

I 2009 og 2011 var Høyres alternativ til likelønnspott en kompetansepott, og FrP fremmet i 2009 forslag i
Stortinget om en pott til lavtlønte kvinneyrker. NSF må minne regjeringen på forslagene de hadde da de
satt i opposisjon, og vi må vurdere å søke allianser med andre i fagbevegelsen som organiserer
kvinnedominerte yrkesgrupper med høyere utdanning, både i og utenfor Unio. Vi må sette alle krefter inn
på å overbevise både arbeidsgiverne og myndigheter om at lønnsnivået må opp dersom de skal løse de
helsepolitiske målsetningene de har satt seg. Politikerne kan sørge for høyere rammer i tariffoppgjørene i
offentlig sektor gjennom budsjettildelingene dersom de ønsker det.

Anbefaling

Vi blir anerkjent, men vi blir ikke tilstrekkelig verdsatt. Kunnskap og kompetanse i kvinnedominerte yrker
verdsettes ikke på samme måte som i mannsdominerte yrker. Det gir oss som organisasjon en utfordring,
men det peker også på hvordan vi kan bidra. Verdsetting handler om å ha et lønnsnivå som gjenspeiler
kompetansen vi besitter og ansvaret vi har, og å ha arbeidsforhold som gjør det mulig å utøve
profesjonen på en god måte gjennom et helt yrkesliv.

Høyere lønn for kompetanse bidrar til likelønn
Målet vårt er likelønn, det vil si lik lønn for arbeid av lik verdi. Det forutsetter at utdanning, kompetanse,
funksjon og ansvar verdsettes på samme måte for kvinnedominerte og mannsdominerte yrkesgrupper,
både innenfor og på tvers av sektorer. Det krever også at vi fortsatt kan ta i bruk alle virkemidler, både
sentralt og lokalt. Med myndighetenes og arbeidsgivernes fokus på effektivitet, går veien til likelønn
gjennom tydeliggjøring av sykepleiernes kompetanse og bidrag til verdiskapningen.

Tydeliggjøring av sykepleiernes kompetanse
Sykepleierne er kunnskapsarbeidere. Vår fagkunnskap dekker både pleie, omsorg og behandling, og gir
oss en kompetanse som ingen andre helseprofesjoner i Norge har. Den gjør oss i stand til å møte
pasientenes fysiske, psykiske, sosiale og mentale behov. Sykepleiernes arbeid, både behandling og
forebygging, bidrar til at andre arbeidstakere i samfunnet unngår eller kommer tidligere tilbake etter
sykdom og skade. De spiller således også en viktig rolle for samfunnets verdiskapning.
 
De som er i kontakt med helsevesenet, erfarer viktigheten av kompetansen vår hver eneste dag.
Erfaringene vi har gjort oss så langt, tilsier at vi må bli tydeligere på hva som ligger i sykepleiernes
kompetanse, og hvordan denne bidrar til samfunnets verdiskapning og til å nå helsepolitiske mål. Denne
kunnskapen og kompetansen må gjøres tydeligere for samfunnet. Vi må klare å kommunisere hva som
skiller vår kompetanse fra en annen helsearbeider. Pasienter og pårørende må oppleve at sykepleiernes
utdanning og kompetanse utgjør en forskjell, og myndigheter og opinion må kjenne til denne forskjellen.
Det forutsetter at vi klarer å synliggjøre forskjellen, slik at vi ikke er utbyttbare og slik at samfunnet blir
villige til å verdsette kompetansen vår også i lønn.

Alle virkemidler
En tydeliggjøring av hva en sykepleier er, vil gi større gjennomslag i de ulike forhandlingene vi deltar i
sentralt og lokalt. Prinsipprogrammet vårt slår fast at «alle virkemidler, både sentralt og lokalt, må til
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enhver tid utnyttes maksimalt for å høyne sykepleiernes lønn». Forenklet kan vi si at lønnsdannelsen for
sykepleiere skjer på 3 nivåer: Sentrale parter, lokale parter og det enkelte medlem. Vi har allerede omtalt
tariffoppgjørene som den klart viktigste arenaen for å oppnå likelønn. I tillegg må den enkelte sykepleier
bidra. Da trenger vi ikke bare større bevissthet om verdien av vår egen kompetanse, og klare å formidle
det på en forståelig måte. Vi trenger også kunnskap om hvordan lønnsfastsettelse skjer og om
sykepleiernes faktiske lønnsnivå.
 
Som vi har sett, er sykepleierne omfattet av ulike lønnssystemer, og hvordan lokale og sentrale tillegg
virker sammen, varierer. NHO-systemet er for eksempel basert på at store deler av lønnsdannelsen skjer i
den enkelte virksomhet, og i KS vil for eksempel effekten av lokale tillegg kunne bli tydeligere framover.
Felles for tariffområdene er likevel at de forutsetter en lokal aktivitet – både kollektiv og individuell.
Mannsdominerte yrkesgrupper er flinke til å synliggjøre sine forventninger til lønn og til å framsnakke
verdien av egen og yrkesgruppens kompetanse. Dette kan sykepleierne lære av. Det gir ikke bare
resultater for den enkelte; det gjør også noe med hvordan arbeidsgivere og samfunnet verdsetter
yrkesgruppen som helhet, og det har betydning for yrkets status.
 
En godt kvalifisert sykepleier er dessuten attraktiv i et presset arbeidsmarked, og turn over er kostbart for
arbeidsgiver. Arbeidsgiver bør derfor heller investere i å beholde en kompetent sykepleier, enn å bruke
ressurser på å måtte erstatte vedkommende. Dette bruker andre yrkesgrupper, og nå må flere
sykepleiere ta sin plass på denne lønnsforhandlingsarenaen. Individuelle lønnskrav handler ikke om å
stikke seg fram på bekostning av andre; det handler også om å bidra til å løfte både lønn og status for alle
sykepleiere.
 
For å stille krav må vi kjenne bedre til vårt eget og andres lønnsnivå. En statistikk som viser lønnsnivået
for ulike stillinger basert på utdanningsnivå og ansiennitet fordelt på det enkelte helseforetak og den
enkelte kommune/virksomhet vil være til stor nytte for alle nivåer i organisasjonen.  Lokalt vil det blant
annet være viktig i forbindelse med lokale forhandlinger, for å kunne vurdere likelønn, og ved ansettelse. I
Rogaland har vi erfart at publisering av lokal lønnsstatistikk bidrar til større bevissthet både hos ansatte
og arbeidsgiver om at lønn er et konkurransefortrinn mht. å rekruttere og beholde sykepleiere. Det har
også medført at det er blitt større bevissthet om at god statistikk er et nyttig verktøy for alle ledd i
organisasjonen.

Plan for spesialutdanning og rekruttering av sykepleiere
Det trengs et nasjonalt koordinert arbeid for å få oversikt over behovet for spesialsykepleiere. I dette
arbeidet må NSF legge sterkt press på myndigheter og arbeidsgivere slik at sykepleierne sikres lønn
under utdanning, etter mal fra det som ble fremforhandlet i helseforetakene i 2014, jf. forslag fra Akershus
(se vedlegg). I tillegg må det utvikles sentrale og lokale rekrutteringsplaner som tar opp i seg lønns- og
arbeidsvilkår som gjør det attraktiv både å utdanne seg til sykepleier og til å jobbe som sykepleier, i tråd
med forslaget om nasjonal rekrutteringsplan fra Østfold (se vedlegg).

Endring i prinsipprogrammet
Nest siste punkt i prinsipprogrammet, under lønns- og arbeidssosiale forhold, lyder "Kompetansebasert

. Dette kom inn påavlønning skal innføres for sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten"
landsmøtet i 2007, etter en diskusjon om skoleverkets lønnssystem. Erfaringene med dette systemet viser
at det er under sterkt press og vi har sett at KS stadig fremmer forslag om innskrenkninger. Det er lite
realistisk å få gjennomslag for automatisk uttelling for alle videreutdanninger - det gjelder både i KS,
Spekter og andre tariffområder. Hensikten med punktet er å sikre at utdanning skal lønne seg, og det er
et av NSFs bærende prinsipper i lønnspolitikken. Dette er imidlertid godt ivaretatt i et annet punkt i



10

prinsipprogrammet: "Sykepleierne skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter
". Prinsipprogrammet bør innehold målsettinger,deres utdanning, kompetanse, funksjon og ansvar

men metoden bør vurderes ut i fra avtaleområde, lønnssystem og politisk kontekst.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Prinsipprogrammet under "Lønns- og arbeidsvilkår" endres ved at følgende punkt tas ut:

kompetansebasert avlønning skal innføres for sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten

Mål med NSFs innsats i kommende landsmøteperiode er:

Tydeliggjøre sykepleierens kompetanse og bidrag til samfunnets verdiskapning
Sette organisasjonen i stand til å frembringe og bruke lokal lønnsstatistikk
Bidra til å forebygge og identifisere diskriminering knyttet til graviditet og foreldrepermisjon
Jobbe for at det utarbeides sentrale og lokale rekrutteringsplaner som gjør det attraktivt både å
utdanne seg til, og å jobbe som, sykepleier

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #699141 LM sak. Styrket sykepleierutdanning. Akershus
NSF #699085 LM sak. Nasjonal rekrutteringsplan for sykepleiere. Østfold

[1] SSB-rapport 14/2012:  Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot 2035
http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201214/rapp_201214.pdf
[2] NOU 2008:6 Kjønn og lønn

Endelig vedtak:

Nytt punkt under  i prinsipprogrammet:Helsetjenesten og samfunnet

Det er et offentlig ansvar å utarbeide nasjonale og lokale rekrutteringsplaner med virkemidler som gjør det
attraktivt både å utdanne seg til, og å jobbe som, sykepleier

 

Nytt punkt under  i prinsipprogrammet:Et likestilt og inkluderende samfunn og arbeidsliv

http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201214/rapp_201214.pdf
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NSF ønsker kjønnsnøytrale yrkestitler for sykepleiere.

Bidra til å forebygge og identifisere diskriminering knyttet til graviditet og foreldrepermisjon.

 
Nytt punkt under  i prinsipprogrammet:Lønns- og arbeidssosiale forhold

Likelønn er et overordnet mål for yrkesgruppen. (Erstatter strekpunkt 6 under lønns - og arbeidssosiale
vilkår)

Følgende punkt tas ut: "kompetansebasert avlønning skal innføres for sykepleiere i spesialist- og
kommunehelsetjenesten"

 

Innsatsområder:

Hovedmål:

Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleierens kompetanse, utdanning, funksjon
og ansvar, og som ivaretar likelønn for den enkelte og for yrkesgruppen. Et helsefremmende og
inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy
yrkesdeltakelse i alle livsfaser.

Tydeliggjøre sykepleierens kompetanse og bidrag til samfunnets verdiskapning
Sette organisasjonen i stand til å frembringe og bruke lokal lønnsstatistikk
Bidra til å forebygge og identifisere diskriminering knyttet til graviditet og foreldrepermisjon
Jobbe for at det utarbeides sentrale og lokale rekrutteringsplaner som gjør det attraktivt å utdanne
seg til og jobbe som sykepleier
Utvikle et faghefte til bruk både i klinisk- og politisk praksis for å tydeliggjøre terminologi om
sykepleierkompetanse
Arbeidet for likelønn skal intensiveres i kommende landsmøteperiode
Det må krevjast ei utvida råme i tariffoppgjeret slik at me kan oppnå likeløn (Det må kreves en
utvidet ramme i tariffoppgjøret slik at vi kan oppnå likelønn).

 


