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FRIKJØP AV HTV/TV FOR Å UTFØRE ARBEID FOR ORGANISASJONEN

Bakgrunn for saken:

NSF Hordaland og NSF Akershus har fremmet forslag om at tillitsvalgte skal kunne frikjøpes til å utføre
arbeid for organisasjonen, som ikke kommer inn under hovedavtalenes bestemmelser om frikjøp for å
utføre tillitsvalgtarbeid.
 
Forslagstillerne påpeker at det er en del av de arbeidsoppgavene vi som organisasjon pålegger
tillitsvalgte som ikke gir rett til fri etter hovedavtalenes bestemmelser, og som tillitsvalgte må utføre på
egen fritid. De oppgavene de fremhever er:

Verving av nye medlemmer
Medlemskontakt (sikre medlemsdemokratiet og drøfting av saker med medlemmene)
Kurs for å drive medlemsarbeid
Oppsøkende virksomhet
Arbeid med konfliktberedskap

Forslagsstillerne viser også til at andre organisasjoner i  (Utdanningsforbundet) har frikjøpt tillitsvalgteUnio
ut over de som er fastlønnede tillitsvalgte gjennom hovedavtalen. Deres forslag er ikke av samme
omfang, men de foreslår at det åpnes for å frikjøpe tillitsvalgte som har lite eller ingen avsatt tid til
tillitsvalgtarbeid. Omfanget vil være fra en til flere dager. Forslaget er at NSF skal lønne tillitsvalgte for
organisasjonsmessige oppgaver, men som ikke er hjemlet i hovedavtalene.
   
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, og 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.
 
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 bestemmelser er ikke i
hovedavtalen til KS, men man kan få permisjon uten lønn for å bli tillitsvalgt på heltid eller deltid.
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Vurdering
Tillitsvalgte er en stor og viktig ressurs for organisasjonen. Tillitsvalgte er vårt ansikt utad, både overfor
medlemmer og arbeidsgiver, og bindeleddet inn til det øvrige organisasjonsapparatet. NSF satser mye
ressurser på opplæring av tillitsvalgte. Videre blir det utviklet verktøy for tillitsvalgte som skal lette deres
arbeid i det daglige.
 
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 oppgaver.
Tillitsvalgte som ikke har frikjøp må utføre mange av disse oppgavene på egen fritid, hvor de også har
andre forpliktelser som skal ivaretas. Arbeidsgiver legger ikke tilstrekkelig til rette for at tillitsvalgte med
pasientnære oppgaver får fri med lønn til å utøve sitt tillitsverv, til tross for at dette er rettigheter gitt i
hovedavtalen. Det er forståelig at tillitsvalgte opplever dette som vanskelig. Det ville imidlertid blitt
utfordrende for NSF å avgrense hva som skulle kompenseres av NSF, og hva som skulle gis fri med lønn
for av arbeidsgiver. Hvis 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.
 
I «Rapport fra arbeidsgruppe vedrørende tillitsvalgtes arbeidsforhold» av 14.01.2009 ble det fremhevet at
de fylkeskontorene som hadde bistått tillitsvalgte i forhandlinger om bedre , hadde fåttfrikjøpsordninger
gjennomslag for bedre vilkår enn tidligere. Dette bør derfor være en oppgave fylkeskontorene bør
prioritere. Fylkeskontorene har videre mulighet til å omdisponere midler innenfor eget budsjett, og kan om
ønskelig honorere/dekke tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte ved behov. 
 
Utdanningsforbundet har valgt en annen 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.
 
Av de punktene forslagsstillerne hevder ikke kommer innunder ordinært tillitsvalgtarbeid, mener vi det kun
er arbeid i forbindelse med konfliktberedskap som er i en «gråsone» for hva tillitsvalgte kan be
arbeidsgiver om fri til å utføre. Oppgaver knyttet til konfliktberedskap er taushetsbelagt, og om tillitsvalgte
ber om fri for å utføre disse oppgavene vil arbeidsgiver også forstå at deres virksomhet kan bli rammet av
streik. De andre punktene mener vi kommer innunder hovedavtalens bestemmelser, og som tillitsvalgte
skal kunne utføre innenfor normal arbeidstiden.

For å sikre oppfølgning og avlastning av tillitsvalgte, er det viktig å styrke fylkeskontorene.
Fylkeskontorene har også anledning til å innkalle tillitsvalgte til kurs og samlinger hvor tillitsvalgte har krav
på permisjon. Om arbeidsgiver ikke gir permisjon med lønn, kan fylkeskontoret dekke tapt
arbeidsfortjeneste.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Innsendt sak om frikjøp av HTV/TV for å utføre arbeid for organisasjonen strykes fra sakslisten.
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Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #699173 LM sak Styrking av tillitsvalgtes rettigheter. Hordaland

Endelig vedtak:

1. Nye punkt under Innsatsområde 5: Medlemmer og organisasjon

 Viktige elementer for å nå målet:

Være aktive pådrivere for at arbeidsgivere skal gi tillitsvalgte gode arbeidsvilkår, slik at de
tillitsvalgte innenfor normalarbeidstiden kan ivareta medlemmenes interesser.
NSF skal bruke  ressurser  på  å  følge  opp  brudd  på  hovedavtalens  bestemmelser  om
medvirkning og medbestemmelse.

2. Landsmøtet fattet også følgende vedtak i saken:

Det nedsettes et utvalg med representasjon fra TV, HTV, fylkesleddet og hovedkontoret, som skal
utarbeide en strategi for å styrke TVs arbeidsvilkår. Utvalget skal bl.a. vurdere fodeler og ulemper ved
ulike frikjøpsordninger for HTV. Det åpnes for pilotprosjekter knyttet til dette i perioden.

 Strategien legges frem for behandling på LM 2019.

 

 


