
 
Landsmøte 2019 

Politisk uttalelse: Arbeidsliv 

Regjeringen og arbeidsgiverne må også ta den norske modellen på 
alvor 

Den norske arbeidslivmodellen, organisert ved trepartssamarbeid med arbeidstakere, arbeidsgivere 

og myndighetene, har i flere tiår bidratt til at vi i Norge har funnet løsninger i fellesskap uten et høyt 

konfliktnivå. Trepartssamarbeidet har blant annet gitt oss pensjonsreformen, IA-avtalen, AFP og 

dagens sykelønnsordning. Arbeidslivsmodellen hviler på stor oppslutning om deltakerne og tillit 

mellom partene. 

Digitalisering, det grønne skiftet og demografisk endring presser fram behov for omstilling av norsk 

økonomi og arbeidsliv. Hvis Norge skal lykkes med omstillingen, til det beste for alle, er det viktig at 

vi bruker den norske arbeidslivsmodellen. Et virkemiddel vi vet fungerer både i gode og dårlige tider. 

Tillitsvalgte i NITO melder om at modellen ikke fungerer som den skal i en del virksomheter. Flere 

tillitsvalgte har opplevd å ikke bli invitert til drøftinger eller involvert i endrings- og 

nedbemanningsprosesser som berører våre medlemmer. Mange beslutninger er tatt på enten 

konsern- eller bedriftsnivå før ledelsen setter seg ned med tillitsvalgte. Da er det ikke reelle 

drøftinger av felles utfordringer, men diktat. Det fører til uro, usikkerhet og dårligere resultater for 

bedriften og ansatte. Det svekker også tilliten mellom partene både lokalt og sentralt og kan gjøre 

framtidige endringer vanskeligere å lykkes med. 

• NITOs landsmøte vil advare mot en gryende ukultur der arbeidsgivere ikke involverer 

tillitsvalgte, spesielt i endrings- og nedbemanningsprosesser. Dette er brudd på lov- og 

avtaleverk.  

Regjeringen uttrykker seg varmt om viktigheten av den norske modellen. Likevel har vi sett en klar 

tendens til at det organiserte arbeidslivet i stadig mindre grad blir invitert inn i utvalg som utreder 

viktige sosialpolitiske- og arbeidslivsspørsmål. Det overlater regjeringen til eksperter, før 

organisasjonene får lov til å uttale seg i ettertid. Dette er en uheldig utvikling, som svekker reell 

medvirkning og tillit mellom partene i den norske samarbeidsmodellen.  

Tilliten til den norske arbeidslivsmodellen i befolkningen er fremdeles høy. Oppslutningen om 

organisasjonene på arbeidstakersiden er imidlertid nå under 50 prosent. Med lav oppslutning om 

organisasjonene forvitres tiltroen til modellen over tid og det kan bli stilt spørsmål ved legitimiteten 

til modellen.  

• Det er på tide regjeringen tar sin del av ansvaret for den norske modellen. Det gjelder også 

bedrifter med utenlandsk eierskap. Oppslutningen om organisasjonene er avgjørende for 

modellens virkemåte. Uten samarbeidet den representerer vil framtidige omstillinger bli 

vanskeligere.   

Det er ulike årsaker til at folk ikke organiserer seg. En faktor er kostnader knyttet til medlemskap. 

Regjeringen har nå latt fagforeningsfradraget på skatten stå nominelt stille i seks år. Dette har i 

praksis gjort det dyrere å være organisert. Stortingsflertallet ba i 2018 regjeringen komme tilbake til 

Stortinget med andre tiltak for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet. Men ved framleggelsen av 



 
statsbudsjettet i høst valgte flertallsregjeringen å nulle ut dette vedtaket. Det er et klart og tydelig 

signal om at oppslutning om det organiserte arbeidslivet ikke er noe regjeringen er villig til å bruke 

annet enn pene ord om.  

• NITOs landsmøte krever at Stortinget umiddelbart øker fagforeningsfradraget opp til minst 

kr 4500 (samme relative nivå som i 2013).   

Uten arbeidstakerorganisasjonene har vi ingen norsk modell å bruke for de omstillingene vi står 

overfor framover. Nå er tiden inne for å satse på modellen og ta den fullt ut i bruk, slik at vi gjennom 

samarbeid framover kan finne gode løsninger for befolkning og næringsliv.  


