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Styrk den norske modellen  1 

Den norske arbeidslivsmodellen er truet på flere fronter. Det er lavere oppslutning om 2 

arbeidstakerorganisasjonene, kjennskapen til modellen oppleves som for lav hos mange 3 

arbeidsgivere, stadig flere oppfatter mange av gevinstene som er oppnådd gjennom 4 

samarbeidet som naturgitte. En samlet NITO-kongress frykter at en videre utvikling i denne 5 

retning vil gjøre norsk økonomi og samfunnsmodell utsatt for varige og kanskje 6 

uopprettelige skadevirkninger. Vi trenger ikke se lenger enn til Finland for å finne et land 7 

hvor konfliktnivået mellom arbeidsgivere og arbeidstakere er betraktelig høyere enn i 8 

Norge.  9 

Det er derfor svært fornuftig at den nye regjeringen i Hurdalsplattformen lover å ta grep 10 

for å styrke og utvikle modellen gjennom å arbeide for:  11 

• fortsatt høy oppslutning om det organiserte arbeidslivet, blant annet ved å love å 12 

doble fagforeningsfradraget 13 

• å styrke forståelsen og kunnskapen om den norske modellen på både arbeidsgiver- 14 

og arbeidstakersiden ved å bidra med informasjon om trepartssamarbeidet og 15 

fagforeninger i skolen og lederutdanningene  16 

• å inkludere arbeidslivets parter i viktige beslutninger og utredningsarbeid  17 

• å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og følge opp de andre forslagene fra Fougner-18 

utvalgets innstilling 19 

Nå er det viktig at regjeringen går fra ord til handling og gjør endringene til realiteter. Det 20 

ønsker NITO, som Norges femte største fagorganisasjon å bidra til.  21 

NITO-kongressen krever også at regjeringen iverksetter tiltak som sikrer at ansatte får den 22 

lønnen de fortjener og rettferdige arbeidsvilkår. 23 

I dag er alt for mange unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapitler fordi arbeidsgiver 24 

definerer dem inn i ledende eller særlig uavhengige stillinger. Slik regelverket håndheves i 25 

dag fører det til en uthuling av både retten til fritid og retten til overtidsbetaling for alt 26 

for mange arbeidstakere.  27 

Regjeringen må arbeide aktivt for at flere skal være omfattet av 28 

arbeidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven enn i dag og at unntak fra 29 

arbeidstidkapitlet skal være godt begrunnet.   30 


