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Innenfor innsatsområde 5, Medlemmer og organisasjon står følgende virkemiddel: 

 

• Målrettet og konkret aktivitet for å rekruttere og beholde tillitsvalgte, styrke tillitsvalgtapparatet, 
oppnå styrket fagforeningsbevissthet og høy organisasjonsgrad hos sykepleierne. Hovedmålet 
innen samme innsatsområde er at NSF skal være førstevalget for sykepleiere. 

  

 

Sak til LM 2015: Styrking av tillitsvalgtes rettigheter   

Organisasjonen Norsk Sykepleierforbund er med sine 103 000 medlemmer representert over hele 

landet i alle deler av helsetjenesten. For å bistå medlemmene med dyktige og erfarne 

hovedtillitsvalgte, er organisasjonen avhengig av at de hovedtillitsvalgte har kapasitet og interesse av 

å bli sittende mer enn en valgperiode. 

Vi ønsker at tillitsvalgte i perioder skal kunne frikjøpes av NSF for å gjøre arbeid for organisasjonen. 

Det må ikke sammenblandes med frikjøp som er hjemlet etter Hovedavtalen.  Våre tillitsvalgte skal 

ha ”rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver”. Og tillitsvalgte får stort sett fri innenfor 

Hovedavtalens bestemmelser i forhold til opplæring og deltakelse på fylkesstyremøter, fylkesmøte og 

landsmøte og til møter som arbeidsgiver innkaller til.  

Men arbeidsgiver nekter svært ofte å gi de tillitsvalgte fri for medlemsarbeid for NSF og til aktiviteter 

som medlemskontakt for å sikre medlemsdemokratiet og for nødvendige drøftinger med 

medlemmene, for rekruttering, medlemsmøter, kursing i å drive medlemsarbeid, oppsøkende 

virksomhet på arbeidsplasser osv.  

I 2014 og 2015 har noen fylker vært med i «Medlemsarbeid prosjektet» til NSF. Mange tillitsvalgte har 
blitt skolert i ”Medlemsmodellen” – en strategi for å rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer. Ved 
å delta på dette fikk tillitsvalgte en belønning i form av penger som kunne brukes for å kjøpe 
profileringsartikler til egne medlemmer, den tillitsvalgte fikk en flott jakke i NSF sine farger med logo. 
Kurset, jakkene og profileringsartiklene blitt godt mottatt hos mange av de tillitsvalgte, men erfaringen 
viser at det er vanskelig for de tillitsvalgte å få fri i arbeidstiden til å kurses i, samt jobbe med 
medlemsarbeid. Kurs har de måttet ta på fritiden og det er vanskelig å få tid i hverdagen på jobb med 
å jobbe aktivt ut mot medlemmene.  De tillitsvalgte VIL så gjerne, men tiden strekker ikke til for å være 



 

 

en så aktiv tillitsvalgt som de selv og medlemmene ønsker, og organisasjonen i perioder har behov 
for. 

Eksempelvis erfarer flere kommuner at når de blir tatt ut i en eventuell streik - fører det til mye 
ekstraarbeid for de tillitsvalgte. De må hvert år jobbe med medlemslister i et medlemssystem der vi 
ikke selv får ordnet feilene vi oppdager. De tillitsvalgte må sitte på fritiden og rette opp lister og 
oppdatere hvem som er i permisjon, på ferie, er sykmeldt og så videre i streikeforberedelser. Det er 
stor slitasje på våre tillitsvalgte og NSF opplever dessverre en stor turnover, samt at vi har problemer 
med å få rekruttert tillitsvalgte til å ta på seg oppgaven da de ikke har interesse av å bruke mye 
egentid/fritid i et slikt verv.  

De lokale tillitsvalgte er et av organisasjonens viktigste ansikter ut mot medlemmene. De gjør oss 

synlige og viser at vi er der medlemmene er, de er en uvurderlig ressurs. Når disse mangler, blir vi 

mindre synlig og vi ser at på arbeidsplasser uten lokal NSF-tillitsvalgt har vi færre medlemmer. 

Tilbakemeldingen fra våre medlemmer er at andre fagforeninger med lokal tillitsvalgt har mange 

medlemmer der. NSF blir ikke lengre førstevalget for sykepleierne. Når vi skifter tillitsvalgt og nye skal 

ha opplæring, så mister vi kompetanse og det tar tid å bygge opp ny kompetanse. Hyppig opplæring 

er kostbart for organisasjonen. 

Vår største samarbeidspartner i UNIO, Utdanningsforbundet, har et massivt frikjøp gjennom 

organisasjonen i tillegg til frikjøp etter Hovedavtalen. Det gir større muligheter til å jobbe bredere. 

Frikjøpet vi ønsker, er ikke tilsvarende det Utdanningsforbundet har. Vårt behov er å ha mulighet til for 

hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte med lite eller null frikjøp til å kunne ”kjøpes fri” for at disse skal kunne 

utføre arbeid for NSF uten å måtte bruke fritiden sin på dette i for stor grad. Ikke et fast frikjøp på for 

eksempel 10% gjennom et år. Men å kunne frikjøpe noen en dag, to dager eller mer ved behov, for 

eksempel i forberedelsene til streik, politisk arbeid for NSF eller aktivt rekrutteringsarbeid der en må 

reise rundt på avdelinger eller enheter en er tillitsvalgt for. Dette vil styrke NSF politisk og ivareta 

medlemmene på en bedre måte. 

Tillitsvalgte er organisasjonens ansikt utad og NSF må bidra slik at man har mulighet til å fylle 

tillitsvalgt rollen og være synlig ut til medlemmene på arbeidsplassen.  Det kommer tydelige signaler 

fra våre tillitsvalgte at utfordringen er å ha tid i vervet til å gjøre denne viktige og nødvendige oppgaven 

uten alltid å måtte bruke av sin egen fritid. Det er ikke gehør fra arbeidsgiver om fri til å gjøre denne 

delen av jobben i arbeidstiden. 

Det oppleves også som en utfordring at våre tillitsvalgte når de er på opplæring – les 

introduksjonskurs, basis opplæring, arbeidstids opplæring, forhandlingskurs med mer har problemer 

med å få tilbake fridager /kompensasjon for kursvirksomhet på f. eks. F2 dager. 

Vi ønsker at en slik rett til ny fritid for kursdager som faller på fridager skal fremforhandles i HA/HTA. 

Allerede i LM 2001 i saken «Ressurser og kompetanse i NSF» hadde NSF fokus på at det skulle 

iverksettes et utredningsarbeid blant annet for å se på fremtidige utfordringer for organisasjonen, 

herunder: FRAM, FRAMtidsrettet medlemssystem, pkt 4.5.2 Rammebetingelser for 

tillitsvalgtordningen, pkt 4.5.2, pkt 4.6, pkt 5.3, pkt 6,«Økt politisering» og pkt 6.5.1 

NSF nye og nåværende opplæringsprogram for tillitsvalgte er tilpasset på de fleste punkter. NSF er 

tydelig på å bli mer politisk på alle nivå – dette vil kreve at organisasjonen tilrettelegger for muligheten 

til dette også lokalt i HTV områdene. Dersom våre tillitsvalgte skal være aktive representanter i det 

politiske miljø i sine lokalområder må de settes i stand til det og det må være muligheter til å forberede 

seg til å være NSF’s talerør på de kommunale og lokale nivåene.  

NSF skriver i saken fra LM 2001 «Som den andre ytterlighet kan vi tenke oss at vi neglisjere signalene 

fra tillitsvalgte og unnlater å foreta oss noe. Da vil vi sannsynligvis se en enda større gjennomtrekk i 

vervene, med de uheldige konsekvensene dette medfører.» 



 

 

Som organisasjon må NSF også ha i mente presset i Europa og også i Norge på fagforeningers 

stilling, og ta tilbake fagforeningsmakt. Som organisasjon er vi aldri sterkere enn det svakeste ledd. Vi 

mener derfor at organisasjonen må styrkes på lokalt nivå og tillitsvalgte må få muligheter til å frikjøpes 

av NSF i perioder for å bidra mer offensivt til å gjøre den viktige jobben som må gjøres på alle nivå. 

Forslag til vedtak:  

 

• Der hovedavtalen ikke hjemler rett til fri for tillitsvalgte, skal NSF kunne frikjøpe tillitsvalgte for å 
utføre arbeid for organisasjonen. 

 

• NSF skal bruke ressurser på å følge opp brudd på hovedavtalens bestemmelser om medvirkning 
og medbestemmelse 

 

• NSF skal jobbe for at arbeidsgiver erstatter F2-dager/fridager tillitsvalgte bruker til opplæring som 
tillitsvalgte 
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