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OM FAKTISK LIK LØNN FOR LIK UTDANNINGSLENGDE PÅ SAMME
UTDANNINGSNIVÅ

Bakgrunn for saken:

Fylkesstyret i Sogn og Fjordane ønsker å fremme forslag for landsmøtet om følgende nye punkt til
prinsipprogrammet under :Lønns- og arbeidssosiale vilkår

- NSF skal arbeide for faktisk lik lønn mellom yrkesgrupper med lik utdanningslengde på same
utdanningsnivå
 
Forslaget begrunnes med at NSF må intensivere arbeidet med å sikre faktisk lik lønn mellom
yrkesgrupper med lik utdanningslengde på samme utdanningsnivå i offentlig sektor. Spesifikt nevnes å
utjevne forskjellen i HTA på KS-området mellom skoleverket og høyskolegruppene, men det ses også
som et incitament til å jobbe for å redusere forskjellen mellom lektor i skoleverket og høyskolelektor.

:Vurdering
Forslaget går på tvers av flere punkter i NSFs prinsipprogram og ville medføre en stor omlegging av NSFs
lønnspolitikk.
 
Et nytt punkt i tråd med forslaget, vil være i strid med punktet «Sykepleierne skal sikres lønns- og
arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter deres utdanning, kompetanse, funksjon og ansvar.» Med
forslaget fra Sogn og Fjordane om «faktisk lik lønn» vil det kun være utdanningslengde og utdanningsnivå
som avgjør hvilken lønn man skal ha. For eksempel vil erfaring/ansiennitet, ansvar og funksjon ikke være
med i vurderingen av den enkeltes lønn. Dagens prinsipprogram gjør det fullt mulig å arbeide for det som
er hensikten bak forslaget, uten at vi gir fra oss andre muligheter til å heve lønnsnivået til medlemmene. I
landsmøteperioden har NSF nettopp fremmet lønnskrav som har ført oss et stykke i retning av utjevning
av forskjellene mellom skoleverket og øvrige høyskolegrupper, noe også tallene for minstelønn fra
forslagstiller viser.
 
Videre går forslaget på tvers av punktet i prinsipprogrammet som lyder: «Likelønn skal ivaretas både for
den enkelte og yrkesgruppen». Forslagsstiller fokuserer innsatsen kun på offentlig sektor, og det vil ikke
kunne gi medlemmene reell likelønn med vårt kjønnsdelte arbeidsmarked. Utjevning av lønnsforskjeller
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internt i tariffområder kan være et delmål, men i et prinsipprogram kan vi ikke ha punkter som går imot
reell likelønn.
 
Punktet «Alle virkemidler, sentralt og lokalt, må til enhver tid utnyttes maksimalt for å høyne sykepleiernes
lønn» er et svært viktig prinsipp som gjør oss i stand til å bruke ulike strategier for å få gjennomslag for
høyere lønn. Forslaget fra Sogn og Fjordane vil etterhvert gjøre alle andre prosesser enn en sentral
lønnstabell overflødig, og det vil ikke være mulig å utnytte lokale fortrinn for å heve medlemmenes lønn
og status. Anbefalingene fra tariffkonferansene gjennom mange år viser at dette er i strid med
medlemmenes ønsker, som nettopp er en kombinasjon av lokale og sentrale forhandlinger. Det er også
slik at tariffavtalene bygger opp under en kombinasjon av sentral og lokal lønnsdannelse, noe som blant
annet skal ta høyde for at innholdet i en sykepleierstilling ikke er lik overalt. Det samme gjelder andre
yrkesgrupper.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Innsendt sak om faktisk lik lønn for lik utdanningslengde på samme utdanningsnivå strykes fra sakslisten
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