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FORSLAG OM ENDRING I VEDTEKTENE § 13 NR. 3 (URAVSTEMNING)

Bakgrunn for saken:

Hovedtillitsvalgt i Helse Bergen, Arvid Langeland, har fremmet forslag om ny ordlyd i vedtektenes § 13 nr.
3:
Før forbundsstyret godkjenner resultatet av  i eit , skal resultatet  ut tilforhandlingane hovudoppgjer sendast

. uravrøysting Har  av  i tariffområdet  for framlegget, er det . Har fleirtalet medlemene røysta vedteke
  imot, er det forkasta. fleirtalet røysta Dersom eit  av  i tariffområdet  har  forfleirtal medlemene ikkje røysta

eller mot framlegget, er avrøystinga  bindande  at minst 67 % har teke del i avrøystinga, og minstikkje utan
50 % av dei har  for eller mot framlegget.røysta
 
Forslagsstillerens begrunnelse er at uravstemning vil være et element av direkte demokrati som
forslagsstilleren håper vil stimulere til større engasjement.
 
Til samme bestemmelse er det kommet forslag fra NSF Oppland:
Før forbundsstyret godkjenner resultatet av forhandlingene, skal forbundsstyret alltid vurdere å gå til
uravstemning.

NSF Oppland sin begrunnelse er som følger: At uravstemning , vil stimulere til størrealltid blir vurdert
engasjement. Dette vil også vise medlemmene at man  vurdert uravstemning, og samtidig vise tilhar
hvorfor-hvorfor ikke man bruker denne muligheten.
 

Vurdering
NSFs vedtekter § 13 nr. 3 gir i dag Forbundsstyret anledning – dvs. rett, men ikke plikt – til å sende et
oppgjør ut på uravstemning. Det vil imidlertid være opp til det sittende Forbundsstyret å treffe en slik
beslutning. Dette har blitt gjort ved noen få anledninger der Forbundsstyret har funnet grunnlag for det.
Dersom samtlige tariffoppgjør skal sendes ut til uravstemning, må kostandene og nytten ved
dette vurderes særskilt. Med de tekniske løsningene som nå er tilgjengelig, vil selve utsendelsen og
innhenting av svar være enklere enn om det skulle sendes ut pr. post.
 
Muligheter for direktedemokrati er et viktig prinsipp i fagforeningssammenheng. Det er imidlertid en
begrunnet fare for at lav deltakelse ved uravstemning vil kunne undergrave et resultat fremfor å være et
tydelig uttrykk for medlemmenes ja eller nei.
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Innenfor statens tariffområde har det vært tradisjon for å sende hovedtariffrevisjonen til uravstemning, jfr.
hovedavtalen i staten § 46. I staten – der hovedsammenslutningene er part; det vil for NSF si  – harUnio
man lange tradisjoner knyttet til uravstemning. For enkelte forbund har dette utad vært en av
grunnpilarene i deres organisasjonsmessige behandling av resultatet av tariffoppgjør. Det er nok langt
mer dramatisk å ta vekk en ordning med uravstemning enn å la være å innføre det på andre tariffområder.
 
I følge opplysninger fra , har deltakelsen ved uravstemninger i staten vært på rundt 37 prosent deUnio
siste to hovedtariffoppgjørene. Ved den siste uravstemningen som ble holdt etter hovedtariffoppgjøret i
2014, var deltagelsen på rundt 33 %. For NSFs medlemmer var deltagelsen på 23 %. Erfaringene med
deltakelsen i statens uravstemninger gir ikke et godt holdepunkt for å anta at dette er veien til et større
engasjement og at dette gir en bedre innflytelse for medlemmene.
 
I hovedoppgjøret i KS 2014 ble lærernes arbeidstidsavtale reforhandlet som en del av tarifforhandlingene.
Resultatet av forhandlingene ble sendt ut til uravstemning og 67 % av medlemmene deltok. Bakgrunnen
for den høye deltagelsen, var en massiv mobilisering mot endringene i arbeidstidsavtalen og ikke
nødvendigvis tariffoppgjøret som sådan. Når forbundsstyret vurderer resultatet av et tariffoppgjør, vil de
alltid ha muligheten til å sende oppgjøret til uravstemning. I vurderingen vil det være ulike hensyn som
skal tas, bl.a. om det er viktige prinsipielle saker som det er viktig å få medlemmenes synspunkter på.
 
Det vil være et åpent spørsmål om det er fornuftig å innføre en regel der medlemmene blir bedt om å si
sin mening om et forhandlingsresultat, hvor resultatet av uravstemningen vil være innlysende. Gangen i
tariffoppgjørene er en prosess hvor alle medlemmer lokalt kan ha innflytelse gjennom tariffkonferansene
og de prioriteringer som der blir gjort. På bakgrunn av disse ligger det så til Forbundsstyret å beslutte
hvilke krav som skal fremmes og å godkjenne det endelige resultat. Dersom det er fremmet krav i
samsvar med ønskene fra medlemmene/tariffkonferansene og det er oppnådd et resultat som
Forbundsstyret mener er akseptabelt, kan det synes unødvendig å legge dette resultatet fram for
medlemmene.
 
Som et forhandlingskort, kan trusselen om uravstemning og derav godkjenning fra medlemmene på et
resultat, kunne brukes for å få et bedre resultat. En slik trussel har imidlertid ikke virkning om deltagelsen
er lav eller om resultatet av uravstemningen er tvetydig. En lav deltagelse vil i ytterste konsekvens kunne
svekke legitimiteten til de som forhandler. For Forbundsstyret vil det være viktig å ha muligheten til å
vurdere om et resultat skal sendes ut til uravstemning.
 
Innenfor enkelte tariffområder kan resultatene av forhandlingene være svært forskjellige (Spekter og
NHO), da store deler av økonomien av forhandlingene skjer lokalt. På enkelte virksomheter prioriteres
ulempetillegg, mens på andre virksomheter prioriteres funksjonstillegg. I disse tariffområdene vil det være
vanskelig å skulle gjennomføre en uravstemning, som forklarer medlemmene hva den enkelte får som
lønnsøkning og som er grunnlaget for stemmegivningen.
 
Konklusjon
Det vil ikke være hensiktsmessig å innføre en regel som tilsier at alle lønnsoppgjør, innen alle
tariffområder skal sendes ut på uravstemning. Forbundsstyret bør ha en mulighet til å godkjenne
tariffoppgjør, hvor resultatet er i tråd med ønskene fra tariffkonferansene og hvor medlemmene er gitt
mulighet til å gi innspill. Forbundsstyret vil alltid vurdere om et eller flere tariffoppgjør skal sendes ut til
uravstemning, ut fra hva som er resultatet i forhandlingene. Forslaget fra Oppland er i tråd med og
tydeliggjør dette.
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Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Vedtektenes § 13, nr. 3 Uravstemning endres ved at det legges til en ny, første setning. Punktet får med
dette følgende ordlyd:

Før forbundsstyret godkjenner resultatet av forhandlingene, skal forbundsstyret alltid vurdere å gå til
uravsteming. Dersom et oppgjør går til uravstemning blant medlemmene, er avstemningsresultatet
bindende for forbundsstyret dersom 50 % av medlemmene i tariffområdet har stemt for resultatet eller
minst 67 % av medlemmene har tatt del i avstemningen.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #699092 § 13 3 Uravstemning. Oppland
NSF #698826 § 13 nr 3. Hordaland

Endelig vedtak:

Vedtektenes § 13, nr. 3 Uravstemning endres ved at det legges til en ny, første setning. Punktet får med
dette følgende ordlyd:

Før forbundsstyret godkjenner resultatet av forhandlingene, skal forbundsstyret alltid vurdere å gå til
uravsteming. Dersom et oppgjør går til uravstemning blant medlemmene, er avstemningsresultatet
bindende for forbundsstyret dersom 50 % av medlemmene i tariffområdet har stemt for resultatet eller
minst 67 % av medlemmene har tatt del i avstemningen.


