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ØKT POLITISK RESSURS I FYLKENE

Bakgrunn for saken:

NSF Oppland og NSF Rogaland har fremmet forslag om at fylkesstyrene skal gis midler til disposisjon for
å kunne frikjøpe hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte i perioder, som organisasjonstillitsvalgte. Begge fylkene
fremmet forslaget som et  i innmeldte saker med tittelen "Økt politisk resurs i fylkene", sedelforslag
vedlegg 4 fra Rogaland, pkt 2 og 5 og vedlegg 3 fra Oppland pkt 4. Den delen av de to innmeldte sakene
som omhandler forslag til frikjøpte nestledere i fylkene er behandlet som del av landsmøtesaken
"Oppfølging av landsmøtesak 10/2011, Nestleder i fylkesstyrene på frikjøp – evaluering av
forsøksprosjekt  (FS)". På bakgrunn av forbundsstyrets førstegangs behandling av forslagene og der
forslagsstillerne ble anmodet om å trekke denne delen av sine respektive saker, har begge
forslagsstillerne reformulert sitt forslag for hhv punkt 2 (saken fra Rogaland) og pkt 4 (saken fra Oppland),
se vedlegg 1 og 2.

Forslagsstillerne viser til erfaringen fra «prosjekt – frikjøpt nestleder» hvor en av erfaringene var at
manglende frikjøp av hovedtillitsvalgte, vanskeliggjorde prioritering av politisk arbeid for organisasjonen.
De skriver videre at dette medfører at NSF ikke er synlig politisk i samme grad som medlemmer og
organisasjonen ønsker og har behov for. Erfaringen fra prosjektperioden, er at tillitsvalgte prioriterer
tillitsvalgtarbeid i hht. hovedavtalen og hovedtariffavtalen, fremfor å utøve organisasjonspolitisk arbeid.
Dette har også medført at nestlederfunksjonen ikke har kunnet utnyttes optimalt.

Forslagstillerne foreslår at vedtektenes § 4 B, fylkesstyrets mandat gis et nytt pkt. 10 «Fylkesstyrene gis
midler til disposisjon for å frikjøpe HTV/TV, i perioder som organisasjons TV.  Det utarbeides kriterier for
frikjøpet.»

Forslagsstillerne har ikke gitt ytterligere beskrivelse av hvilke politiske oppgaver som skal utføres av
frikjøpte tillitsvalgte.

Avtaleverket
Hovedavtalenes intensjoner er at tillitsvalgte har rett til fri for å utøve sitt verv som tillitsvalg. «Fri for å
utøve sitt verv» er ikke definert nærmere, ut over deltagelse i - og forhandlingsmøter, samt andredrøftings
møter arbeidsgiver innkaller til. Vi kan heller ikke se at det er ønskelig å få en klarere definisjon, da det
kan begrense hva som defineres som tillitsvalgtarbeid.
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I hovedavtalene til Spekter og Staten er det åpnet for permisjon uten lønn, for ansatte som blir ansatt i
egen organisasjon. Det er her ingen begrensninger for om det er heltid eller deltid, eller begrensede
tidsrom. Forutsetningen er at forholdene må ligge til rette for det. En tilsvarende bestemmelse er ikke i
hovedavtalen til KS, men man kan få permisjon uten lønn for å bli tillitsvalgt på heltid eller deltid.

Vurdering
Tillitsvalgte er en viktig ressurs for organisasjonen. Tillitsvalgte er vårt ansikt utad, både overfor
medlemmer og arbeidsgiver, og bindeleddet inn til det øvrige organisasjonsapparatet.

Tillitsvalgte opplever et press fra arbeidsgiver om at ordinært arbeid skal utføres, fra medlemmer om
informasjon og bistand i saker, og ikke minst fra NSF som organisasjon om å utføre viktige
organisasjonspolitiske oppgaver. Tillitsvalgte som ikke har frikjøp, må utføre mange av disse oppgavene
på egen fritid, hvor de også har andre forpliktelser som skal ivaretas.

Organisasjonspolitisk arbeid er viktig for forbundet, men for NSF vil det være en utfordring å avgrense hva
som skal kompenseres for av NSF og hva som skal gis fri med lønn for av arbeidsgiver. Dersom NSF
overtar mer og mer av ansvaret for å kompensere tillitsvalgte, vil behovet for frikjøp av arbeidsgiver kunne
falle bort og man bidrar til å undergrave tillitsvalgtordningene gitt i hovedavtalene. Det vil kunne medføre
at færre får avsatt tid til tillitsvalgtarbeid fra arbeidsgiver.
 
Andre organisasjoner, som Utdanningsforbundet, har valgt en organisasjonsstruktur hvor tillitsvalgte i
større grad frikjøpes av forbundet for å drive med organisasjonsrelaterte saker. NSF har valgt å bygge
opp fylkeskontor med fast ansatte rådgivere, for å bistå tillitsvalgte og gjennom dette få større grad av
kontinuitet og en profesjonell støttefunksjon for tillitsvalgte.

Fylkesstyrene har i dag mulighet til å omdisponere midler innenfor eget budsjett, og kan om ønskelig
honorere/dekke tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte ved behov. 

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Innsendt sak om økt politisk ressurs i fylkene strykes fra sakslista.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #719105 Endring av vedtaksforslag - Rogaland
NSF #699077 LM sak. Økt politisk ressurs i fylkene. Rogaland
NSF #699094 LM sak. Økt politisk ressurs i fylkene. Oppland
NSF #719104 Endring av vedtaksforslag - Oppland
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