Forslag til Kongres 2018
Nr. 1.09

Forhandlingsret for de studerende i deres
studierelevante job

Forslagsstiller:

SLS-bestyrelsen

Indstilling:

At DSR i samarbejde med SLS undersøger mulighederne for at få
forhandlingsretten over de studerende, når de arbejder i deres
studierelevante jobs.

Motivation:
Under introduktion til de nye studerende kommer der ofte spørgsmål omkring løn, da det er
det de studerende forbinder med en fagforening. Men da vi ikke varetager denne del af de
studerendes liv, sker der en logisk brist, og flere har svært ved at se ideen med at blive
medlem. Med forhandlingsretten vil de studerende tidligere kunne se fordelen i at være en
del af SLS og DSR, da der også ligger et økonomisk incitament i, at vi arbejder for deres løn.
Dertil kommer, at der også er en tydeligere sammenhæng mellem DSR og SLS.
Derudover vil DSR og SLS kunne gå ind og sikre de bedste vilkår for de studerende, når de
arbejder i deres studierelevante jobs. De kan sikre de studerendes mulighed for at få flere af
deres kompetencer i spil som de får i løbet af studiet, og derved få et større fagligt udbytte af
deres studiejob, som vil give de mest kompetente sygeplejersker i sidste ende. Dette vil også
kommende afdelingerne få til gode, da de kan forvente mere af de studerende, som er
længere i uddannelsen.
Hovedbestyrelsens bemærkninger:
Studerende bliver i dag aflønnet i henhold til FOA’s Overenskomst for Social- og
Sundhedspersonale som ikke-uddannet personale. Det er således FOA, der har
forhandlings- og aftaleretten.
Forslaget om forhandlingsretten har været rejst som et lignende krav ved flere
overenskomstforhandlinger (bl.a. OK05 og OK08), men kravet er ved overenskomstforhandlingerne blevet afvist med henvisning til grænsedragningsproblemer med FOA, og
med en henvisning til, at omfanget af arbejdet ikke nødvendiggør overenskomst-dækning.
Senest ved OK11 stillede SLS forslag om overenskomstdækning, men kravet blev ikke rejst
overfor arbejdsgiver.
Der har tidligere været afholdt formandsmøde mellem DSR og FOA, hvor
overenskomstdækning af de studerende har været drøftet. FOA har tilkendegivet, at de ikke
er indstillet på at give afkald på aftaleretten for de studerende, men er indstillet på
samarbejde omkring bl.a. lokal løndannelse.
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