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Hensikt:
Tydeliggjøring av NSFs politikk rundt foreldrepermisjon

Bakgrunn for saken:
Fylkesmøtet i Sør-Trøndelag vedtok 27. februar 2019 vedlagte politiske uttalelse. Vedtak i saken fra
fylkesmøte er: Fylkesmøtet oversender de politiske uttalelsene til fylkesstyret for videre bearbeidelse
og anvendelse i hensiktsmessige fora.
Fylkesstyret i Sør-Trøndelag vedtok i sitt møte i mars i sak 13/19 å oversende den politiske uttalelsen
fra fylkesmøtet med diskusjonspunkter til landsmøtet 2019.

Saksbehandlers vurdering:
I tråd med vedtak fattet på fylkesmøte i NSF Sør-Trøndelag og videre behandling av samme sak i
fylkesstyret i NSF Sør-Trøndelag i mars fremmes vedlagte politiske uttalelse som sak til landsmøte i
NSF 2019, med ønske om debattering av følgende punkt:
1: NSF må ta opp tredelingen til ny vurdering og vurdere konsekvenser for våre medlemmer
2: Et svar fra NSF må være tufta på kunnskap om hvordan og i hvilken grad dette er et positivt tiltak
for likestilling i familiene og i arbeidslivet.
3: NSF må som et minimum kreve at de seks ukene rett etter fødsel trekkes fra den totale
foreldrepermisjonen og forbeholdes mor uavhengig av øvrig foreldrepermisjon. Dette er mors
barselpermisjon, et behov mor, og bare mor, har for restitusjon etter fødsel.
4: At NSF ikke kan gi sitt tilsagn til en endring av foreldrepermisjon og kalle det et likestillingstiltak uten
å samtidig kreve selvstendig opptjeningsrett for fedre.
Saken førte til stort engasjement blant delegatene på fylkesmøte lokalt, noe som også gjenspeiler
samfunnsdebatten rundt samme tema gjennom høst/vinteren 2018/2019. Saksbehandlers vurdering
er derfor at dette er en sak medlemmene i NSF ønsker en tydeligere avklaring av NSFs politikk på.
Landsmøte er organisasjonens øverste organ og det vil derfor være hensiktsmessig at landsmøte
avklarer og tydeliggjør vår politikk vdr foreldrepermisjonsordningen.
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Forslag til vedtak:
Fylkesstyret i NSF Sør-Trøndelag oversender den politiske uttalelsen til landsmøtet 2019 med ønske
om debattering av følgende punkter:
1: NSF må ta opp tredelingen til ny vurdering og vurdere konsekvenser for våre medlemmer
2: Et svar fra NSF må være tufta på kunnskap om hvordan og i hvilken grad dette er et positivt tiltak
for likestilling i familiene og i arbeidslivet.
3: NSF må som et minimum kreve at de seks ukene rett etter fødsel trekkes fra den totale
foreldrepermisjonen og forbeholdes mor uavhengig av øvrig foreldrepermisjon. Dette er mors
barselpermisjon, et behov mor, og bare mor, har for restitusjon etter fødsel.
4: At NSF ikke kan gi sitt tilsagn til en endring av foreldrepermisjon og kalle det et likestillingstiltak uten
å samtidig kreve selvstendig opptjeningsrett for fedre.
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