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Sak til LM 2019 fra Oslo – Faggruppenes tilknytning til NSF
Hensikt:

Fokus på faget sykepleie er et viktig fortrinn for NSF som organisasjon i en tid da det
er flere organisasjoner som hevder de har et godt tilbud til sykepleierne.
Faggruppenes plass i organisasjonen bør avklares og styrkes i løpet av den
kommende landsmøteperioden.

Bakgrunn for saken:

Faggruppenes tilknytning til NSF er viktig. Medlemmer som er medlem av en
faggruppe er mer fornøyde og mer lojale til organisasjonen. Det er viktig å verve
medlemmer til faggruppene men også å «selge» faggruppene til medlemmene. Da
sier det seg selv at faggruppene må bety et faglig supplement i form av en
«spissing» på det aktuelle området faggruppen representerer.
NSF er fundamentert på tre områder, det fagpolitiske-, det interessepolitiske- og det
samfunnspolitiske perspektivet.
Fylkesstyret i Oslo opplever at vi som organisasjon har et godt fokus på ulike
medlemstilbud, bla. i form av en aktiv forsikringsavdeling. Vi har mye fokus på det
tilbudet vi gir medlemmene i form av tilbud via tillitsvalgtapparatet. Dette arbeidet kan
styrkes ytterligere og vi ser frem til forslag som legges frem i sak om dette som en
oppfølging av sak 10fra landsmøtet i 2015. På det interessepolitiske nivået opplever
vi derfor at vi har en god plan og driver organisasjonsutvikling på en god måte.
Fag- og helsepolitisk avdeling gjør en flott innsats for å synliggjøre at NSF er en
organisasjon som er opptatt av og har god kompetanse på fag. I tillegg er
faggruppene og det arbeidet de gjør, er en viktig del av det fundamentet vi har som
organisasjon når det gjelder det fagpolitiske arbeidet. De er også viktige
premissleverandører når det gjelder det samfunnspolitiske perspektivet på sykepleie.
I dag har vi 35 faggrupper med svært ulike medlemstall og engasjement. De lokale
faggruppelederne og styrene gjør en viktig jobb. De arrangerer blant annet
konferanser/fagdager og er aktive i fylkesstyrene. Samtidig er det liten tvil om at de
fleste som er engasjerte i faggruppene har dårlige rammevilkår for å gjøre denne
viktige jobben. Kun de største faggruppene har frikjøpt tid og det meste av jobben i
faggruppene gjøres på dugnad.
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NSF Oslo ønsker at organisasjonen engasjerer seg mer aktivt i faggruppene. Ì flere
år har det vært arbeidet i sentralt fagforum med organisering og rammevilkår for
faggruppene. Som fylke ser vi imidlertid at NSF vedforbundsstyret i større grad bør
engasjere seg i dette. Dette innebærer både avsetning av ressurser til arbeidet og
fokus på styring av dette fra NSF sentralt.
Vi ber derfor om at landsmøtet vedtar at det skal gjennomføres et prosjekt i den
kommende landsmøteperioden (2019-2023) som ser på faggruppene og hvordan
disse er tilknyttet organisasjonen for øvrig. Prosjektet bør selvfølgelig i stor grad
basere seg på innspill fra sentralt fagforum, men det bør også innhentes synspunkter
fra fylker, medlemmer og tillitsvalgtapparat.
Saksbehandlers vurdering:

Saken støttes av NSF Oslo
Forslag til vedtak:

I løpet av landsmøteperioden 2019-2023 gjennomfører NSF et prosjekt der man ser
på faggruppenes tilknytning til organisasjonen.
Saken skal som et minimum omhandle fem spørsmål:
1. Hvordan knytte medlemmer til faggruppene?
2. Hvordan kan organisasjonen bistå faggruppene for at de skal få bedre
rammebetingelser?
3. Hvordan skal sentralt fagforum forholde seg til lokale faggruppeledere
(representert ved faggrupperepresentanten i fylkesstyrene)?
4. Endring i vedtektene som sikrer bedre rutiner for valg av
faggrupperepresentanter til fylkesstyrene.
5. Forslagsrett og stemmerett for faggruppene på landsmøtet utredes og
avklares.
I tillegg til faggruppene skal fylkene og medlemmene gi innspill til fremtidig
organisering.
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