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I en artikkel i dette bladet 
oppsummerer direktør 
Anne-Kari Bratten i NAVO 
noen erfaringer fra årets 
lønnsoppgjør. I denne 
sammenheng gjør hun seg 
noen refleksjoner og 
bekymringer på kundenes 
vegne. Det er lovende.

Hvor er kundenes interesser når arbeidslivets parter forhand-
ler sine tariffavtaler, når forhandlingsstrategiene legges, når 
truslene fremsettes og når arbeidskampen iverksettes? Alle 
aktørene understreker at hensikten med arbeidskamp ikke er 
å ramme tredjemann, altså kunden. Hensikten er å ramme 
hverandre som parter.

Men tenker vi egentlig nok på kunden? Overenskomstene i 
Norge er stort sett organisert rundt et fag, eller en arbeids-
prosess, som anvendes i bedrifter som anser seg som så like 
at de ønsker å etablere et beslutningsfellesskap (bransjen). 
Arbeidskampvirkemidlene er knyttet til inngåelse og revisjon 
av den enkelte overenskomst. Tendensen i Norge er at 
overenskomstene blir flere og flere og omfatter stadig færre. 
Grunnene til dette er mange. Vi har en lovgivning hvor de 
er svært lett å oppnå forhandlingsrett. Bedriftene organiserer 
seg i større grad rundt kjernevirksomheten og outsourcer 
resten. Dette bidrar til at verdikjedene stykkes opp. Vi ser en 
maktoverføring fra hovedorganisasjoner til forbund og vi ser 
at hovedorganisasjonene i mindre grad enn tidligere er 
villige til å samordne seg.

Eksempelet fra luftfarten kan illustrere dette. Flygerne har 
sin avtale, kabinpersonalet sin, vekterne på flyplassene sin og 
flygelederne sin. Andre yrkesgrupper på flyplassene har sine 
avtaler. Dette er i overensstemmelse med måten partene har 
arbeidet på i mange tiår. Alle er seg selv nok. Er man utøver 
av det samme faget i bedrifter som oppfatter seg like nok, er 
det innenfor denne avgrensingen slagene skal stå. 

Men hvordan ser dette egentlig ut fra kundens ståsted? Vi 
vet det egentlig så altfor godt. I en lang periode på våren og 
forsommeren kan vi få problemer med avviklingen av 

flytrafikken fordi ingen er koordinert. Så fort man har løst 
problemene med en gruppe, blir det nye forstyrrelser fordi 
en ny gruppe er i aksjon.

Tendensen når det gjelder utviklingen av tariffavtale-
strukturen er at stadig mindre grupper, grupper som er 
utøvere av et fag, gjerne med autorisasjon, ønsker sine egne 
avtaler. Dette betyr at det blir flere og flere situasjoner hvor 
det kan oppstå problemer for kundene.

De ansattes behov for å anvende tariffavtalen og lovlige 
arbeidskampvirkemidler for å fremme sine interesser skal 
respekteres. Men dette er ikke et argument for at partene 
skal organisere sine beslutningsprosesser på verst tenkelig 
måte for kundene.

Et tankeeksperiment kan anskueliggjøre et alternativ. 
Dersom vi la en verdikjedetenkning til grunn for våre 
hovedavtaler og forhandlingssystemer, ville løsningene 
kunne bli alternative. Vi kunne da tenke oss at alle de 
grupper som for eksempel flytrafikken var avhengig av, 
uavhengig av hvilken bedrift som hadde ansvaret for 
oppgaven og uavhengig av hvor mange tariffavtaler de 
ansatte krevde å opprette, ble samlet i en beslutningsprosess 
med et felles beslutningspunkt. Ikke for å undergrave det 
enkelte forbunds rett til å si ja eller nei til et forhandlings-
resultat, men rett og slett for å sikre at de mange enkelt-
beslutninger skjer med langt større grad av samtidighet. 
Resultatet ville selvsagt kunne bli streik og problemer for 
kundene, men i alle fall bare èn gang i løpet av våren, og 
forhåpentligvis i en avgrenset periode, i stedet for en lang 
rekke enkelbeslutninger spredt over en periode på flere 
måneder.

Er det mulig å få dette til? Selvfølgelig er det det! Forutsetnin-
gen er imidlertid at partene, når de etablerer sine beslutnings-
system og hovedavtaler, tar med en interessent til i sin tenkning. 
Modellene må utvides til også å handle om kundene. Finnes det 
modeller som har denne tenkningen i seg og som lett kan 
videreutvikles på denne måten? Ja, det gjør det! Telefonnummeret 
til NAVOs sentralbord er 476 57 000!

Ha en god sommer.
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Hvem tenker på kundene når slagene om tariffavtalene står?
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Den nordiske modellen 
under press
AV LARS  HAUKAAS ,  ADM.  D IREKTØR  I  NAVO

Globaliseringen utfordrer vår konkurranseevne. Dette setter den 
nordiske modellen under press. Velferdsordningene må være 
bærekraftige på lang sikt. Vi kan ikke bevilge oss noe i dag som neste 
generasjon får regningen for. Likeledes må det være balanse mellom 
ytelse og nytelse, skriver adm. direktør Lars Haukaas i NAVO.

NAVO har valgt «Den nordiske 
modellen» som tema for generalforsam-
lingens faglige del i 2006. De nordiske 
økonomiene er blant de mest konkur-
ransedyktige i verden, noe som blant 
annet tilskrives høy produktivitet og 
høy yrkesdeltakelse. De nordiske 
landene er også blant de rikeste i verden. 
Samtidig står de egalitære verdiene 
sterkt. 

I denne artikkelen vil jeg se nærmere på 
hva som kjennetegner de nordiske 
samfunnene i forhold til andre land i 
Vest-Europa, hva som er de forskjellige 
elementene i den nordiske samfunns-
modellen (med spesiell vekt på den 
norske varianten), samt hva som 
utfordrer modellen i tiden framover.

Hva kjennetegner de nordiske 
samfunnene?
De nordiske samfunnene er gode å leve 
i. På FNs Human Development Index, 
som måler levekårene i forskjellige land, 
scorer alle landene godt. Alle de 
nordiske landene er blant de 14 beste å 
leve i. Norge er det aller beste, dersom 
man skal tro på indeksen. Vi er også 
svært rike. Målt i BNP pr innbygger er 
de nordiske landene alle blant de 20 
som ligger høyest. 

Egalitære verdier står også sterkt.  
Gini-koeffisienten er et mål på inn-
tektsulikhet som er mye brukt. Jo lavere 
koeffisient, jo mindre ulikheter i 
inntekt. Blant OECD-landene er de 
nordiske landene blant de 8 som har 
lavest forskjeller i inntektsfordeling.  
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Figure 1. Gini coefficients of income concentration in 27 OECD countries, most recent year
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Note: The income concept used is that of disposable household income, adjusted for household size (e=0.5). Gini coefficient 
multiplied by 100. “Most recent year” refers to the year 2000 in all countries except 1999 for Australia, Austria and Greece; 
2001 for Germany, Luxembourg, New Zealand and Switzerland, and 2002 for the Czech Republic, Mexico and Turkey; In the 
case of Belgium and Spain (countries shaded in the figure) the data refer to 1995.

Source: Calculations from OECD questionnaire on distribution of household incomes.
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De nordiske samfunnene karakteriseres 
samtidig av høy yrkesdeltakelse og 
relativt lav arbeidsledighet, samtidig 
som vi har høyproduktive arbeidstakere. 
Høy produktivitet er en forutsetning for 
å kunne forsvare det relativt høye lønns- 
og kostnadsnivået vi har. 

Velferdssystemet er godt utbygd i de 
nordiske landene, og de fleste velferds-

ordningene er tilgjengelige for alle 
(universelle). Dette er en forutsetning 
for de relativt fleksible arbeidsmarke-
dene vi har, og som gjør at omstilling er 
lettere enn i mange andre land. At det er 
gode trygdeordninger og relativt lett å få 
ny jobb, reduserer konsekvensene av å 
miste jobben. Dette kalles gjerne 
«flexicurity», som er sammensatt av de 
engelske ordene flexibility og security. 

Hva skiller de nordiske landene 
fra resten av Europa?
Andre lands samfunnssmodeller skiller 
seg fra den nordiske på flere måter. De 
europeiske landene kan klassifiseres etter 
grad av omfordeling/trygdeytelser og 
beskyttelse mot omstilling: 

Andel sysselsatte i aldersgruppen 16-54 år (Kilde: OECD)

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Denmark 

Finland 

Norway 

Sweden 

EU15

OECD total

Arbeidsledighet (Kilde: OECD)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Denmark

Finland

Norway

Sweden

EU15

OECD total

Kilde: The Economist 29.09.05

 Modell Land Trygdeytelser Stillingvern

 Den kontinentale Frankrike, Tyskland, Belgia Høye Høyt

 Middelhavsmodellen Italia, Spania, Hellas Lave Høyt

 Den nordiske Norden, Nederland Høye Middels

 Den anglosaksiske Storbritannia, Irland Lave/middels Lavt
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I den nordiske og den anglosaksiske 
modellen er arbeidsledigheten lavere 
enn den er på kontinentet og ved 
Middelhavet. Dette forklares ofte med 
at det sterke stillingsvernet gjør at 
risikoen forbundet med nyansettelser 
blir for høy, og at arbeidsledigheten 
i disse landene dermed blir høyere enn 
den ellers kunne ha vært. Til tross for 
dette, er det vanskelig å endre på dette. 
Et forslag om endringer i de franske 
arbeidsvilkårene for dem under 26 år, 
førte til gateprotester, og at statsministe-
ren måtte trekke forslaget. 

Elementene i den nordiske 
modellen
Hvilke elementer som utgjør den 
nordiske modellen, er ikke et spørsmål 
som umiddelbart er lett å besvare. 
Begrepet mangler en klar omforent 
definisjon, og forskjellige samfunnsak-
tører legger forskjellige meninger i 
begrepet. Derfor kan det kanskje være 
like interessant å se på hvordan 
modellen er blitt til, som å se på hva 
den er. 
 
I boken «Likhet under press» av Erling 
Barth, Kalle Moene og Michael 
Wallerstein beskrives den skandinaviske 
fordelingsmodellen (nordisk og 
skandinavisk modell antas å være 
omtrent det samme) som et system 
preget av 
•  sentraliserte landsomfattende 

fagforeninger og arbeidsgiverorganisa-
sjoner 

•  sentrale forhandlingsinstitusjoner på 
nasjonalt nivå 

•  rutinemessige konsultasjoner mellom 
regjering og interesseorganisasjoner i 
den økonomiske politikken (korpora-
tivisme)

•  en stor velferdsstat.

Boken hevder videre at modellen ikke er 
et resultat av en gjennomtenkt plan, 
men heller av kontinuerlige justeringer 
og modifiseringer. Modellen er derfor 
stadig i endring, og den vil utfordres 
etter hvert som samfunnet endres. 

Ifølge forfatterne har kombinasjonen av 
disse elementene gitt en allianse av 
kapitaleiere og arbeiderklasse mulighet 
til å få god uttelling for begge parter. 
Kapitaleierne har fått moderasjon og 
arbeidsfred mot at fagbevegelsen 
gjennom lavtlønnstillegg har fått 
tilgodesett gruppene som står svakest i 
arbeidsmarkedet. Dette har skjedd på 
bekostning av middelklassen, som er 
blitt forhindret fra å hente ut sitt 
lønnsmessige potensial i arbeidsmarke-
det. Det er i denne sammenhengen 
interessant at det er den norske 
lønnsdannelsens sentrale institusjoner 
(inntektspolitikken, at frontfaget styrer 
lønnsdannelsen, teknisk beregningsut-
valg) som bidrar til dette. 

I spillteoretisk sammenheng er det 
norske trepartssamarbeidet (arbeidsgi-
ver, arbeidstaker, stat) i likevekt så lenge 
alle de tre partene har insentiver til å 
samarbeide. Denne likevekten har 
eksistert i hele etterkrigstiden. Dersom 
en av partene skulle velge å ikke 
samarbeide, brytes en av de grunnleg-

Andel sysselsatte av kvinner 15-64 år (Kilde: OECD) 
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gende forutsetningene som modellen 
hviler på. Spørsmålet er da hvilke 
ringvirkninger dette ville gi for de andre 
elementene i den norske varianten av 
den nordiske modellen?

Hva kan true likevekten?
Videre i denne artikkelen vil jeg beskrive 
den nordiske samfunnsmodellen som en 
suksesshistorie. Den har gitt oss velstand 
og relativt veltilpassede samfunn med få 
og små konflikter. Det er kanskje riktig 
å se på den nordiske samfunnsmodellen 
som en sosial kontrakt som regulerer 
rettigheter og forpliktelser mellom 
samfunnet og individet, og mellom 
forskjellige grupper og samfunnslag. 
I denne artikkelen vil vi se på noen 
forhold som kan sette press på sam-
funnsmodellen og noen utfordringer 
som ligger foran oss i tiden fremover. 
Det følgende vil hovedsakelig være 
basert på norske forhold, selv om noe 
også er relevant for andre land med 
tilsvarende samfunnsmodeller. 

Arbeidsmarkedssiden av den nordiske 
modellen er på mange måter en likevekt 
i spillteoretisk forstand, der tre parter; 
arbeidstakere (representert gjennom 
arbeidstakerorganisasjonene), arbeidsgi-
vere (representert gjennom arbeidsgiver-
organisasjoner) og myndigheter til nå 
har hatt fordel av å samarbeide. Litt 
forenklet kan vi si at partenes gevinster 
gjennom samarbeidet er reallønnsvekst 
og gode arbeidsvilkår for arbeidstakerne, 
økonomisk overskudd og arbeidsfred for 
arbeidsgiverne, samt stabile samfunns-
forhold for myndighetene. En forutset-
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ning for dette er at myndighetene bidrar 
med skattefinansierte velferdsytelser og 
reformer. Dette ser vi igjen i inntekts-
politikken, arbeidsmarkedspolitikken  
og delvis også i finanspolitikken. 
I fortsettelsen vil jeg se på forhold som 
kan true denne likevekten.

Eksterne forhold
Tre relativt nye forhold påvirker oss 
både direkte og indirekte. Det ene er at 
stadig flere varer og tjenester blir utsatt 
for global konkurranse. Dette utfordrer 
høykostland som Norge, som må ha 
svært høy produktivitet for å forsvare 
relativt høyere lønninger. Virksomheter 
og næringer som ikke forsvarer 
kostnadene gjennom produktivitet, vil 
måtte øke produktiviteten gjennom å 
redusere bemanningen eller automati-
sere, der dette er mulig.

Det andre er at vi har fått skattekonkur-
ranse i EU/EØS. Flere av de nye EU-
landene har et skattenivå som er langt 
lavere enn i de nordiske landene. 
I forhold til nyinvesteringer og 
lokalisering av ny virksomhet kan dette 
virke i disfavør av de nordiske landene. 

Det tredje er at nordiske arbeidstakere 
får økt konkurranse gjennom at 

arbeidsmarkedene åpnes mot de nye 
EU-landene. Dette kan på den ene 
siden holde produksjonskostnadene 
nede, men det kan også medføre at 
innenlandsk arbeidskraft blir utkon-
kurrert. 

Felles for disse er at de utfordrer vår 
konkurranseevne. De kan redusere 
reallønnsveksten og overskuddet i 
bedriftene og også myndighetenes evne 
til å finansiere velferdsytelsene på lengre 
sikt. 

Interne forhold
De interne forholdene er flere og 
utfordrer modellen fra forskjellige 
vinkler. 

DEMOGRAFI 

I dag er det om lag 2,6 yrkesaktive for 
hver pensjonist. I 2050 vil dette, dersom 
pensjonskommisjonens framskrivninger 
stemmer, være redusert til 1,6 pr. 
pensjonist. Dette gir oss utfordringer på 
minst to plan. Vi må finne en måte å 
finansiere folketrygdpensjonene på som 
er mer bærekraftig enn dagens pay-as-
you-go-system. Det er således en 
utfordring å finne en god fordelingsmes-
sig balanse mellom forsørgerbyrden til 
dagens arbeidstakere i forhold til 

Langstidsledighet over 12 mnd som andel av total arbeidsledighet (Kilde: OECD)
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«Det er kanskje riktig å se på den nordiske samfunnsmodellen 
som en sosial kontrakt som regulerer rettigheter og forpliktelser 
mellom samfunnet og individet, og mellom forskjellige grupper 
og samfunnslag.» 
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BNP 2004 (OECD = 100; Kilde: OECD)
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morgendagens, slik at vi ikke i dag 
bevilger oss velferd som ikke kan 
finansieres på lang sikt. Samtidig må vi, 
for å opprettholde verdiskapingen i 
samfunnet, sørge for at vi har nok 
arbeidskraft tilgjengelig. Stadig lengre 
utdanningsløp kombinert med 
synkende pensjoneringsalder har gitt oss 
en utvikling i feil retning. Det er derfor 
en stor utfordring å snu denne trenden.   

UNIVERSELLE VELFERDSTJENESTER

En av styrkene som blir trukket fram 
ved de nordiske samfunnene, er at 
velferdstjenestene er universelle, altså 
tilgjengelige og i hovedsak like for alle. 
Dette er også et av forholdene som 
underbygger det egalitære i samfunnet. 
Dette utfordres av økende privat og 
synlig rikdom, som kan dreie verdiopp-
fatningene i mer materiell retning. 
Trenden går også mot økende indivi-
dualisering og mer kravstore brukere. 

Dette kan true de universelle velferdstje-
nestene finansielt ved at det stilles for 
store krav til offentlige tjenester som 
skole, helse og omsorg.

En voksende middelklasse er netto 
bidragsytere i forhold til velferdstjenes-
tene. Den samme middelklassen består 
også av ressurssterke og kravstore 
brukere. Hvis disse ikke lenger slutter 
opp om de offentlige velferdstjenestene, 
kan den sosiale kontrakten som ligger 
implisitt i den nordiske modellen brytes. 
Dette kan føre til at private tjenester 
foretrekkes, noe som igjen kan gi de 
offentlige tjenestene et b-stempel, og 
samtidig medføre at arbeidsmarkedet for 
eksempelvis helsepersonell settes under 
press. Samtidig vil det være vanskelig å 
nekte befolkningen å bruke penger på 
sin egen helse når stadig flere sykdom-
mer og skader kan behandles. Det er 
derfor grunn til å tro at omfanget av 

private helse- og omsorgstjenester vil 
øke i framtiden. 

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Inkluderende arbeidsliv er et tiltak som 
ble satt i verk av myndighetene og 
partene i arbeidslivet for å redusere syke-
fraværet, inkludere flere med redusert 
funksjonsevne i arbeidslivet og redusere 
tidligpensjonering – forhold som alle vil 
bidra til å øke tilgjengelige arbeidskraft-
ressurser. Vi kan foreløpig ikke si at 
tiltakene har vært en ubetinget suksess. 
Blant annet kan det være innbyrdes 
motsetninger mellom de tre delmålene, 
ved at arbeidstakere med redusert 
funksjonsevne og eldre arbeidstakere 
statistisk sett har høyere sykefravær enn 
gjennomsnittet av arbeidstakerne. Hvis 
vi også tar med økende uførepensjone-
ring, arbeidsledighetstrygd og sosialstø-
nad, legger dette et finansielt press på 
velferden. 
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En fare for alle samfunn er at man får 
grupper som blir varige outsidere. De 
får forholdsmessig liten del av velferds-
godene, de blir ikke hørt i politiske sam-
menhenger, de får ikke plass i arbeids-
livet, og får dermed heller ikke anledning 
til å bidra i finansieringen av godene. 
Foruten at dette gir lav selvfølelse og 
frustrasjon hos dem som havner i denne 
gruppen, gjør det også at de lett blir sett 
på som snyltere av dem som er insidere. 
Derfor ligger det en spesiell utfordring i 
det å gi alle en mulighet til å bidra til 
samfunnets verdiskaping. 

I hovedsak står vi på dette området 
overfor to utfordringer. Vi må tilrette-
legge arbeidslivet slik at færrest mulig 
blir stående permanent utenfor. 
Dessuten må vi innrette trygde- og 
pensjonsytelser slik at det lønner seg for 
den enkelte å søke arbeid. Å finne 
balansen mellom disse er krevende, men 
er en forutsetning for lykkes med et 
inkluderende arbeidsliv.

FORHOLD VED INNTEKTSPOLITIKK OG 

TREPARTSSAMARBEID

Det er flere forhold som kan true 
samarbeidet slik vi kjenner det i dag. I 
tillegg til det som er nevnt foran, kan 
samarbeidet trues dersom de forskjellige 
partene ikke lenger kan levere «gevin-
stene» som er årsaken til at de andre 
partene samarbeider. På arbeidstakersi-
den kan et fragmentert organisasjons-
bilde føre til at det blir vanskelig å 
framstå som en samlet enhet med vilje 
til å forplikte seg overfor de andre 
partene. Fagforeninger som ikke ønsker 
å ta helhetsansvar, kan true likevekten i 
modellen ved å bryte moderasjonslinjen. 
Dersom noen får gjennomslag for krav 
som ligger utenfor rammen for 
lønnsdannelsen, kan også andre grupper 
bryte med kompromisset som ligger i 
modellen. 

Dette gjelder også på arbeidsgiversiden. 
Det blir stadig flere arbeidstakergrupper 
og bedrifter som står utenfor det 
organiserte arbeidslivet. Disse kan bruke 
sin markedsmakt for å få bedre uttelling 
enn den sentraliserte lønnsdannelsen 
kan gi dem, og redusere den sentrale 
modellens betydning. 

Dersom myndighetenes bidrag ikke 
tilfredsstiller kravene fra de to andre 
partene, kan dette likeledes føre til at 
samarbeidet brytes. Til nå har de 
forskjellige partenes krav til ytelser fra 
de to andre vært så moderate at de har 
gitt grunnlag for samarbeid. Hvis krav 
og forventninger til de andre partene 
blir for store, vet vi fra forhandlinger på 
andre arenaer at det lett blir konflikt. 
I en tid med stadig økende oljerikdom, 
øker befolkningens forventninger til det 
meste. Dette kan også lett overføres til 
trepartsarenaen.

REGULERING AV ARBEIDSMARKEDET

For streng regulering av arbeidsmarke-
det kan true fleksibiliteten. De nordiske 
arbeidsmarkedenes fleksibilitet kombi-
nert med et godt sosialt sikkerhetsnett 
har vært en viktig årsak til at disse 
landene har lykkes i å ha høy sysselset-
ting, ved at nedbemanning har vært 
mulig når virksomheter får problemer. 
Dette understøtter risikovilje og 
nyskapning, ved at det er det mulig å 
ansette noen, selv om det er en risiko for 
at prosjektet mislykkes. Dersom 
reguleringen av arbeidsmarkedet blir for 
rigid, kan dette derfor gi lavere 
sysselsetting, slik vi ser for eksempel 
i Frankrike. 

Våre høye produksjonskostnader gjør at 
vi stadig får krav om å øke produktivi-
teten. Dette skjer blant annet ved at de 
minst produktive næringene nedbeman-
ner, mens nyskaping skjer i mer 

produktive næringer. For stram 
regulering av arbeidsmarkedet, både når 
det gjelder generelle arbeidstidsregler og 
mulighetene til å omstille og nedbe-
manne, kan true konkurranseevnen ved 
at det påfører virksomhetene kostnader 
som konkurrenter i lavkostland ikke har. 

En vanskelig balansegang
For å lykkes med å videreføre de sidene 
av samfunnet vårt som vi setter pris på, 
er vi avhengige av å finne noen 
balansepunkter. Det ene er mellom 
ytelse og nytelse. Vi må legge til rette for 
verdiskaping og nyskaping gjennom en 
insitamentsstruktur som gjør at folk vil 
arbeide og bedrifter vil investere. 
Alternativet er at de er fornøyde med å 
motta stønader og subsidier. Videre må 
vi finne balansen mellom oss som lever 
i dag og kommende generasjoner. 
Velferdsordninger må være bærekraftige 
på lang sikt. Vi kan derfor ikke bevilge 
oss i dag noe som neste generasjon får 
regningen for. 

Europa ser til Norden og Norge. Vi må 
anstrenge oss for ikke å la blikket gli ned 
mot egen navle, men identifisere våre 
egne utfordringer. Vi må sørge for at de 
sterke sidene ved samfunnene våre blir 
forsterket og bevart og sikre at vi fornyer 
og tilpasser oss et nytt og mer globalisert 
samfunn. Våre barn skal sikres en 
anstendig og god framtid, og vi skal 
sette pris på våre nye landsmenn i et 
samfunn preget av likeverd og toleranse. 
Den nordiske, eller for oss den norske, 
modellen må videreutvikles. Treparts-
samarbeid om reformer og en god 
balanse i valg av løsninger er helt 
nødvendig, dersom vi skal lykkes med å 
videreutvikle Norge til det samfunnet de 
fleste av oss ganske sikkert vil ha  – når 
vi får tenkt oss om.  

«For stram regulering av arbeidsmarkedet, både når 
det gjelder generelle arbeidstidsregler og mulighetene 
til å omstille og nedbemanne, kan true 
konkurranseevnen ved at det påfører virksomhetene 
kostnader som konkurrenter i lavkostland ikke har.» 
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Bærebjelke for vekst  
og velferd
INTERVJU  MED H I LL-MARTA  SOLBERG,  NESTLEDER  I  DET  NORSKE  ARBE IDERPART I  

AV  K JET I L  AAMBØ

Den nordiske modellen vil overleve i kraft av overbevisende 
resultater, som vekker oppsikt og internasjonal interesse i stadig 
videre kretser. Det mener Hill-Marta Solberg, nestleder i 
Arbeiderpartiet og leder av partiets stortingsgruppe.

Solberg understreker at det som 
karakteriserer og utgjør kjernen i den 
nordiske modellen, er at myndigheter 
og partene i arbeidslivet tar et ansvar for 
samfunnsstyringen i et samspill basert 
på rollefordeling og en felles forståelse 
av sentrale økonomiske utfordringer.

– I praksis betyr det at partene i 
arbeidslivet, som har ansvar for 
lønnsdannelsen, skjeler til hvordan 
myndighetene anvender f. eks. skatten 
til å omfordele og legge grunnlag for en 
fornuftig lønnsutvikling. Dette har gitt 
grunnlag for en vekst og velferd mange 
land misunner oss, understreker hun.

Bred aksept
– Er den nordiske modellen et sosialdemo-
kratisk prosjekt?
– På en måte er det lett å svare ja til det. 
Modellen går jo rett i hjertet på 
sosialdemokratiet. Likevel er svaret mer 
omfattende. Store deler av næringslivet 
aksepterer modellen som hensiktsmessig 
og resultatbringende. Politisk har 
modellen også støtte og rotfeste langt ut 
over sosialdemokratenes rekker. Derfor 
har modellen også overlevd skiftende 
regjeringer. Egentlig er det bare 
Fremskrittspartiet som skiller seg ut ved 
å stå for en helt annen økonomisk 
politikk. Men også Høyre går for langt 
med sine store skatteløfter.

– Men er ikke modellen for baktung? 
Kan norsk økonomi i fremtiden tåle 
belastningen av kostbare velferdsordnin-

ger, som går ut over næringslivets 
produktivitet og vekstevne?

– I forskningskretser har man i lang tid 
vært opptatt av at modellen er for raus, 
kostnadene blir for store og næringslivet 
for lite produktivt. Ja, den er kostbar. 
Men samtidig har vi gjennom denne 
modellen produsert gode resultater, selv 
om vi har en offentlig sektor som er 
større enn i de fleste andre land. Vi har 
hatt solid økonomisk vekst, produktivi-
teten er høy og vi plasserer oss bra på en 
rekke konkurranseevneindekser.

Mindre forskjeller
Hill-Marta Solberg mener det viktigste 
resultatet av den nordiske modellen er at 
den har bidratt til mindre forskjeller.

– Vi har avviklet fattigdom, selv om vi 
ikke er helt i mål. Og vi har en godt 
utbygd sosial velferd samtidig som vi 
har klart å opprettholde evne til 
omstilling og fleksibilitet. Dette har ført 
til at stadig fleres øyne både blant 
fagøkonomer og politikere til høyre er 
rettet mot modellen. Når modellen 
tiltrekker seg økende internasjonal 
oppmerksomhet, er det nettopp på 
grunn av de bemerkelsesverdige og gode 
resultatene den har gitt til beste for det 
norske folk.

Derfor mener hun at debatten om den 
nordiske modellen er i ferd med å endre 
seg.
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– Utgangspunktet er i stigende grad 
resultatene som er oppnådd tross alle 
dystre spådommer. Modellen lever i 
beste velgående. Vi har klart oss bedre 
enn de fleste andre land. Derfor er 
interessen nå mer knyttet til hvorfor vi 
har fått det til.

Kontinuerlige forbedringer
– Men kan modellen overleve globalise-
ring, økt konkurranse fra lavkostland og 
betydelige demografiske endringer?

– Modellen har overlevd globaliseringen 
så langt. Norge er ikke noen isolert øy 
som har fått det til. Vi har alltid vært en 
liten og åpen økonomi, som har levd i 
internasjonal konkurranse. Derfor 
representerer ikke globaliseringen noe 
nytt og faretruende i forhold til den 
nordiske modellen. 
Noe annet er det i følge Hill-Marta 
Solberg at vi alltid må se på hvordan 
modellen kan forbedres i forhold til den 
økonomiske og samfunnsmessige 
utviklingen og de utfordringene vi vil 
møte. 

– Dette er et kontinuerlig arbeid, som 
Regjeringen er opptatt av og som er en 
del av den rollen myndighetene har i 
modellen.

Frp er trusselen
Hun mener det er Fremskrittspartiet 
som representerer den virkelige trusselen 
mot den nordiske modellen.

– Fremskrittspartiet står for en økono-
misk politikk som på avgjørende 
punkter vil rive vekk grunnlaget for 
modellen, som har landsdekkende og 
sentrale lønnsoppgjør som en særdeles 
viktig del av sitt fundament, sier hun.
– Fremskrittspartiet vil avvikle en slik 
fremgangsmåte for lønnsfastsettelsen. 
Likeledes går partiet inn for store 

skattelettelser og minimumsløsninger på 
viktige områder som helse og omsorg. 
Resten skal overlates til den enkelte å 
ordne med. En slik politikk er uforenlig 
med opprettholdelse av den nordiske 
modellen og vil sette resultatene som er 
oppnådd, i fare.

Solberg mener det er få som tenker på 
dette i forbindelse med svarene folk 
avgir i meningsmålinger.

– Med Fremskrittspartiet i en fremskutt 
posisjon vil vi få en helt annen sam-
funnsstyring enn vi har vært vant til, 
understreker hun.

Balansen ikke forrykket
– En av grunnpilarene i den nordiske 
modellen er «flexicurity», en balanse 
mellom fleksibilitet i arbeidsmarkedet og 
trygghet. Representerer det ikke en fare for 
underminering av modellen at det loves 
løft på flere sektorer samtidig som 
arbeidsgiverne ble overkjørt i forbindelse 
med den nye arbeidsmiljøloven, med 
andre ord at balansen forrykkes i retning 
av større vekt på trygghet?

– Det kan ikke komme overraskende at 
partiene på venstresiden er mye mer 
bevisst på arbeidstakernes rettigheter 
enn de andre partiene. Jeg er overbevist 
om at de grep vi har gjort og vil gjøre 
ikke på noen avgjørende måte vil 
forrykke «flexicurity» -balansen og 
dermed svekke modellen. Tvert i mot 
tror jeg at vår politikk vil bidra til å 
styrke modellen med tanke på fremti-
den.

Solberg fastholder at modellen er 
avhengig av fleksibilitet, samtidig som 
arbeidstakernes trygghet ivaretas.

– Som da vi fikk et åpnere samfunn 
med for eksempel lengre åpningstider. 

Dette hadde store virkninger for brede 
arbeidstakergrupper. Det har de 
forholdt seg til. Dette er et meget godt 
eksempel på at samspillet og balansen i 
modellen har fungert. Hvis så ikke 
hadde vært tilfelle, ville heller ikke 
denne modellen for samfunnsstyring ha 
overlevd og utviklet seg hensiktsmessig i 
takt med nye utfordringer.

Milevis foran andre
– I hvilken grad har den nordiske 
modellen æren for den meget høye 
kvinnedeltakelsen i arbeidslivet?

– En bevisst og offensiv offentlig 
tilrettelegging har i stor utstrekning 
bidratt til at norske kvinner er yrkesak-
tive i et helt annet omfang enn i de 
fleste andre land. Hos oss trenger ikke 
unge kvinner å velge bort barn for å 
delta i yrkeslivet. Under en reise i 
Canada forleden nevnte jeg vår gunstige 
ordning med fødselspenger og at 
kvinner får full lønn i ett år etter 
fødselen. Vårt vertskap trodde nesten 
ikke det vi kunne fortelle dem. Dette er 
et meget godt eksempel på hva vi har 
fått til med den nordiske modellen.  
En slik ording betaler seg og er god 
samfunnsøkonomi. Både på dette og 
andre områder ligger vi milevis foran 
andre, sier Hill-Marta Solberg.
Hun er ikke i tvil:

– Med de utfordringer vi blant annet 
står overfor i arbeidsmarkedet med 
mangel på arbeidskraft, trenger vi den 
nordiske modellen mer enn noen gang 
for å sikre vekst og velferd. Den skal 
være et verktøy for å skape og dele. Uten 
denne modellen vil vi stå overfor en 
samfunnsutvikling med større forskjell 
og dype kløfter mellom ulike grupper. 
Det er en samfunnsutvikling jeg tror et 
meget stort flertall i den norske 
befolkning ikke ønsker seg.



9

O
R

IE
N

T
E

R
E

R
 •

 J
U

N
I 

2
0

0
6

Trenger modernisering

INTERVJU  MED STORT INGSREPRESENTANT  BØRGE  BRENDE  FRA  HØYRE,  AV  K JET I L  AMBØ

At den nordiske modellen har gitt gode resultater i fortid, er 
ingen garanti for at det vil gå bra fremover. Norge scorer altfor 
dårlig på mange viktige parametere enn land vi konkurrerer 
med. Næringspolitikken må moderniseres for å sikre fremtidig 
velferd, mener stortingsrepresentant Børge Brende (H).

Den tidligere næringsministeren mener 
et viktig kjennetegn for den nordiske 
modellen er at lønnsoppgjørene 
bestemmes i store, sentraliserte oppgjør 
i motsetning til en rekke andre land, der 
lønnsfastsettelsen i langt større utstrek-
ning skjer bedriftsvis. Samtidig har det 
tidvis vært et samvirke mellom partene 
og myndighetene for å løse viktige 
stridsspørsmål.  Hele tiden har det dog 
ligget som et premiss at det er den 
internasjonalt konkurranseutsatte del av 
næringslivet som skal legge grunnlaget 
for lønnsfastsettelsen. Ikke minst har 
dette vært avgjørende i de nordiske 
landene, som har en meget åpen 
økonomi, der eksporten utgjør bortimot 
halve brutto nasjonalproduktet.

Feilgrep
– Men jeg tror vi begår et feilgrep hvis 
vi i dagens tøffe konkurransesituasjon 
skjeler for mye til resultater som er 
oppnådd og at vi hittil har greidd oss 
bra, mener Brende.

– Hvordan?
– Vi har en tendens til å tro å det er 
større forskjeller mellom Norge og 
andre land, fordi vi har hevdet oss godt. 
Men vi må ikke glemme at det tok  
100 år for Norge å gå fra å være et av de 
fattigste landene i Europa til å bli et av 
de rikeste i verden. Det kan imidlertid 
gjøres på mye kortere tid. Det har Irland 
vist. Det er ikke mange år siden Irland 
hadde det laveste bruttonasjonalproduk-
tet pr. hode i Vest-Europa. Nå har 
landet den hurtigste BNP-veksten i vår 

del av verden og derigjennom også hatt 
rik anledning til å styrke velferdssam-
funnet.

Brende peker på at Irland har oppnådd 
dette gjennom storstilt satsing på 
forskning og utvikling, infrastruktur og 
en skattepolitikk som har tiltrukket seg 
utenlandske bedrifter i stor skala.

– Irlands eksempel viser både hva som 
er mulig å få til, men også hvilken 
morgendag vi vil møte dersom vi ikke er 
i stand til å modernisere næringspolitik-
ken og ta inn over oss hvilke endringer 
som skjer i verdensøkonomien. Derfor 
er det ikke bare i arbeidsgivernes 
interesse, men i høy grad også i 
arbeidstakernes interesse, at vi snarest 
begynner en slik modernisering.

Erkjenne konsekvensene
– Men globaliseringen har jo for lengst 
slått inn over norsk økonomi uten at det 
har påvirket vår økonomiske styrke. 
Hvorfor skal vi forandre på en oppskrift 
som har virket godt?

– Det som først og fremst kjennetegner 
de nordiske økonomiene, er at de er 
basert på en sosial markedsøkonomi. Et 
godt utbygd velferdssystem er blitt 
finansiert av høy verdiskaping i 
næringslivet. Skal vi kunne beholde et 
slikt velferdssystem også i fremtiden og 
utvikle det videre, trenger vi et nærings-
liv som kan betale kostnadene. Dess-
verre er det slik at en oppskrift som har 
gitt gode resultater i fortid, ikke er en 
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garanti for resultater i fremtiden, 
understreker Brende.

Han mener de mest troverdige med 
hensyn til å forsvare velferden, er de 
som samtidig også har en oppskrift på 
hvordan vi skal omstille oss for å møte 
morgendagens utfordringer. Trusselen 
mot velferden kommer fra dem som 
setter seg mot omstillinger og vil 
konservere både næringsstruktur og 
politiske løsninger.

– Dessverre er det slik at vi ikke er 
spesielt flinke til å ta inn over oss 
konsekvensene av den økte konkurran-
sen. Svært ofte opplever vi at budbrin-
gere av slike krevende budskap nærmest 
opplever å bli henrettet i den offentlige 
debatt.

Oppgaver i kø
Børge Brende mener vi trenger en 
dyptpløyende diskusjon om hvilke 
endringer vi trenger innenfor den 
økonomiske politikken og næringspoli-
tikken for å sikre at vi kan beholde 
posisjonen som et av verdens beste land 
å bo i.

– Oppgavene står nærmest i kø, mener 
han og eksemplifiserer:
Tilgangen på høyt kvalifisert arbeids-
kraft har vært en konkurransefordel for 
Norge. Men hvordan vil vi f. eks. møte 
det faktum at det nå utdannes 350.000 
ingeniører årlig bare i India? I årene 
fremover vil det bli stadig vanskeligere å 
vinne internasjonale anbud på sveise-
timer og etter andre tradisjonelle 
parametere. Skal vi lykkes i morgen, må 
vi høyere opp i verdikjeden med vår 
produksjon. Vi må levere produkter 
som inneholder mye utvikling og design 
og hvor prisfølsomheten er langt 
mindre.

Grepene
– Dette illustrerer at vi ikke bare må ha 
verdens dyreste undervisningssystem. Vi 
må også ha verdens beste, fra grunn-
skole opp til universitetsnivå. Det er 
også altfor få som tar realfagsutdanning. 
Her må vi få en helt annen oppmunt-
ring enn vi har i dag, sier han.

Men også på en rekke andre områder 
trengs det modernisering, etter Brendes 
mening.

– Vi må sørge for en kraftig økning i 
næringsrettet forskning og utvikling, og 
vi må innføre en skatte- og avgiftspoli-
tikk som sikrer at norske bedrifter på 
dette området har betingelser på linje 
med sine utenlandske konkurrenter. Det 
kan ikke være slik i det internasjonale 
konkurransekappløpet at norske 
bedrifter skal stille langt bak startstre-
ken, sier han.

Et fundament for en slik næringspolitisk 
plattform er at vi sørger for en stabil 
kronekurs, slik at norske varer ikke blir 
15 prosent dyrere i utlandet over natten. 
Konkurransen i markedet må også være 
til stede for at innsatsvarene og 
tjenestene vi bruker i produksjonen, 
ikke blir for dyre.

– Det holder heller ikke at vi skal måtte 
importere 10 TWh energi i normalår, 
mener Høyre-politikeren.

Mer effektiv offentlig sektor
Brende understreker også at det er 
nødvendig å effektivisere offentlig sektor 
for å redusere belastningen på privat 
sektor.

– Men er ikke en stor offentlig sektor en 
forutsetning for å sikre gode og brede 
velferdsordninger også i fremtiden?
– Et viktig kjennetegn på vår offentlige 
sektor er at forbruket av tjenester ikke er 
spesielt høyt, men at overføringene til 
trygd og andre velferdsordninger er 
meget høyt. Det representerer f. eks. en 
stor utfordring at vi har ca. 700.000 
personer i yrkesaktiv alder på trygd. 
Derfor er det viktig at vi tilrettelegger 
slik at så mange som mulig kan komme 
tilbake i arbeid. Vi burde for lenge siden 
tenkt på å samordne virksomheten i 
arbeidsmarkedsetaten og trygde- og sosi-
alkontorene.

– Vil ikke mange av de tiltakene du tar til 
orde for, forrykke den balansen mellom 
partene i arbeidslivet som har vært 
avgjørende for gode resultater så langt?

– Dette handler om å ta inn over seg at 
konsekvensene av globaliseringen vil 
merkes stadig sterkere. Det er de som 
ikke vil effektivisere offentlig sektor og 
heller ikke la næringslivet omstille seg, 
som representerer en trussel mot 
velferdsnivået i fremtiden. Det er bare 
en konkurransedrevet næringspolitikk 
som gir grunnlag for høy verdiskaping, 
som kan finansiere brede og gode 
velferdsordninger også i morgen.

Ikke farvel
– Så en modernisering betyr ikke et farvel 
til den nordiske modellen?
– Nei, slett ikke. Det som først og 
fremst særpreger den nordiske model-
len, er en sosial markedsøkonomi. 
Innenfor en slik ramme må det være 
rom for å foreta endringer når vi ser at 
det er nødvendig. Alle som sier nei til 
endringer i næringsstrukturen, sier 
egentlig nei til fremvekst av nye 
bedrifter og næringer som kan tåle et 
høyt kostnadsnivå. Det er heller ikke 
gitt noen politiker å plukke ut fremti-
dige vinnere. Hvilken politiker ville  
f. eks. tidlig på 1990-tallet spådd at 
internett i løpet av få år ville skape 
fundamentet for en ny suksessrik 
bransje? Gjør vi de riktige grepene nå, 
legger vi grunnlaget for et vekstkraftig 
næringsliv som kan finansiere gode 
velferdsordninger også kommende tiår, 
mener Brende.

Han peker på sveitsisk urproduksjon 
som eksempel på hva man kan klare å 
bygge inn av kvalitet, design og 
teknologi i produkter som er etterspurt 
og hvor prisen ikke er avgjørende.

– Den sveitsiske økonomiministeren 
fortalte meg i fjor at det produseres 
1 milliard ur i verden årlig. Av disse 
produseres 37 millioner i Sveits. 
Markedsverdien av de sveitsiske urene er 
imidlertid høyere enn de resterende 
963 millionene. Også Norge har lykkes 
på noen områder, f. eks. innen offshore 
og skipsutstyr. Men vi trenger langt flere 
bedrifter som produserer unike varer og 
produkter som ikke er så prisfølsomme, 
understreker Børge Brende.
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Den nordiske modellen – 
velferd og fordeling
AV JAN  DAV IDSEN,  LEDER  AV  FAGFORBUNDET

Den nordiske velferdsmodellen er basert på visjonen om 
menneskeverd og  likeverd. At menneskers uavhengig av 
hudfarge, religion, kultur, økonomi eller bosted skal ha samme 
muligheter for utvikling og trygghet. Forutsetningen for dette er 
at samfunnets ressurser, verdier og vekst fordeles mellom 
fellesforbruk og privat forbruk. Dette krever et reelt folkestyre  
som er representativt for hele befolkningen.

De nordiske landene har en oversiktlig, 
åpen økonomi og et omstillingsdyktig 
næringsliv. I Norge er det en godt 
utbygd infrastruktur og en høyt 
utdannet befolkning, som kommer 
næringslivet og offentlig sektor til gode. 
Arbeidslivet er regulert av lover og regler 
og vi har høy organisasjonsgrad. Dette 
gir stor fortsigbarhet både for arbeidsgi-
ver og arbeidstaker. 

De nordiske landene scorer høyt på 
stabilitet. Det finnes gode muligheter 
for innsyn og påvirkning på politiske 
prosesser, samtidig som det politiske 
systemet er effektivt og forutsigbart. Vi 
har en god offentlig sektor som tar 
ansvar for det vi har sammen. Samtidig 
er det stabile og konkurransedyktige 
vilkår for næringslivet. 

Norge ligger i teten når det gjelder 
utviklingen av arbeidsproduktivitet, og 
yrkesdeltakelsen er høy. Kvinnelig 
yrkesdeltakelse – en sentral indikator på 
likestilling – er også blant de høyeste 
innenfor OECD. For å få til denne høye 
yrkesdeltakelsen, har vi regulert 
arbeidstid, gode permisjonsrettigheter 
og lønn under sykdom, for å nevne noe. 
Samtidig er fertiliteten i Norge høy. 
Dette er et trumfkort for sosialdemokra-
tiets familiepolitikk. Når eldrebølgen 
kommer, er det helt sentralt for 
velferdsstat og produksjonsliv at 
tilgangen på arbeidskraft og skatte-
betalere er god nok. 

Samtidig har vi bortimot den laveste 
sosiale ulikheten og fattigdommen i 
verden. Norge, sammen med de andre 
nordiske landene, ligger på topp i sosial 
mobilitet. I USA, vanligvis kjent som 
«mulighetenes land», finnes ikke de 
samme mulighetene for like mange. 
Mangelen på velferdsordninger har 
faktisk ført til at USAs sosiale mobilitet 
er på et bunnivå i OECD. 

De tradisjonelle markedsøkonomene 
har hevdet at dersom et land har en stor 
offentlig sektor, så kan ikke landet 
samtidig å ha et dynamisk næringsliv og 
god konkurranseevne. Norge og Norden 
passer ikke inn i disse økonomenes 
verdensbilde.

Nyere forskning viser til Norge og de 
andre nordiske landene som positive 
modeller fordi de kombinerer velferds-
politikk og økonomisk politikk på en 
mer hensiktsmessig måte enn for 
eksempel Tyskland og Frankrike. 
Samtidig har den økonomiske veksten 
i hele det nordiske området vært nesten 
like god som i USA etter krisene på 
begynnelsen av 90-tallet. 

Det inntektspolitiske samarbeidet har 
i flere tiår spilt en viktig rolle i norsk 
politikk. Allerede i 1962 opprettet 
regjeringen sitt kontaktutvalg der LO og 
NAF (senere NHO) bidro til å holde 
priser og lønninger stabile. Tanken var 
at økonomisk vekst skulle gi velstand til 
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alle samtidig som man ikke ønsket en 
ukontrollert lønns- og prisspiral. 
Lønnsoppgjørene ble samordnet. 
Solidaritetsalternativet ble navnet på 
1990-tallets inntektspolitiske samarbeid. 

Lønnsforhandlinger dreier seg om å 
fordele goder og byrder på vegne av sine 
medlemmer. For å øke sjansen for enighet, 
kan staten bidra med et apparat for 
konfliktløsning. I Norge skjer dette i form 
av megling og voldgift, utøvd av riksmeg-
lingsmannen og rikslønnsnemnda. 

Den såkalte frontfagsmodellen inne-
bærer at konkurranseutsatt sektor 
forhandler først. Disse er frontfag som 
setter rammen for de øvrige oppgjør. 
Konkurranseutsatt sektor tar den største 
belastningen ved høy lønnsvekst på 
grunn av konkurransen med utlandet. 
Frontfaget danner en samlet ramme – 
og påvirker ikke profilen for dem som 
kommer etter.
Internasjonale sammenligninger tyder 
på at en slik koordinering gir varig 
lavere arbeidsledighet.

Konsensus, inkludering og koordinering 
av arbeidsmarkedet er typiske trekk ved 
Norge og Norden. Men vi har proble-
mer med å inkludere nye grupper i 

arbeidslivet. Vi har også utfordringer 
med å få nok unge til å velge utdannin-
ger som er relevante for næringslivet og 
for offentlig sektor. Framover vil 
alderssammensetningen i befolkningen 
bli et problem også her. Altfor mange 
mennesker faller utenfor arbeidsmarke-
det. På sikt kan dette forrykke balansen 
i den nordiske modellen. Vi er heller 
ikke så mange mennesker i dette landet. 
Det betyr at vi må satse målrettet der vi 
er gode for å kunne hevde oss i en stadig 
tøffere internasjonal konkurranse. 

Den nordiske velferdsmodellen 
utfordres av middelklassen som kan 
velge bort de universelle velferdsord-
ningene til fordel for private tjenester. 
De som drar til Volvat istedenfor å sitte 
i timevis på legevakten. Det er kanskje 
de samme som i intervjuer som «fem på 
gata» synes synd på skatteflyktningen 
John Fredriksen fordi han må betale så 
mye skatt(!) At holdningene til å bidra 
til fellesskapet gjennom skatteseddelen 
er i ferd med å svekkes blant deler av 
befolkningen, ser vi på gallupene.

Den største politiske hovedutfordreren 
til den stabile samfunnsmodellen vi har 
valgt i Norge, er dessverre Norges største 
parti. Fremskrittspartiets nyliberalistiske 

Norge er bygget på helt andre verdier 
enn det som den nordiske modellen 
representerer. 

Hvis Frp får bestemme, så vil lønnsdan-
nelse bli en sak mellom den enkelte 
arbeidstaker og arbeidsgiver, den vil 
være utenfor kontroll av partene i 
arbeidslivet og regjeringen. Hvis Frp får 
bestemme, vil vi bruke oljefondet til alle 
gode formål, noe som vil gi en pris- og 
lønnsvekst totalt ute av kontroll. Hvis 
Frp får bestemme, vil vi få større sosiale 
forskjeller. Utdanning vil bli en vare den 
enkelte må betale for. Velferdsstaten vil 
få en usikker framtid og vilkårene for 
næringslivet vil trolig bli verken stabile 
eller konkurransedyktige.

Våre nordiske velferdssamfunn er 
finansiert gjennom et relativt høyt 
skattenivå. Skattesystemet er velferds-
samfunnets spleiselag. Ønsker vi å 
beholde et velferdssamfunn med viktige 
fellesgoder som gratis skole, sykehus, 
eldreomsorg og billige barnehager, må vi 
være villig til å betale skatt. Men 
skattesystemet må ha en sosial profil, 
der de som tjener mest, betaler mest.  
Vi må også velge politikere som satser 
på fortsatt velferd, ikke på skattelette  
for de få.
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Den nordiske modellen  
under press – arbeidsgiver-
organisasjonenes utfordring?

AV JON  M.  H IPPE .  DAGL IG  LEDER  FORSKNINGSST IF TELSEN  FAFO

Norge er på 
toppen både når 
det gjelder levekår 
og produktivitet. 

Vi har håndtert ytre økonomiske sjokk 
og klart tilpasningen til en globalisert 
økonomi uten at det har gått utover 
velferdsstaten. De nordiske landene 
framstår som små, effektive og fleksible 
kompetansenasjoner. Land på utkikk 
etter virkemidler som fungerer i møte 
med globaliseringen ser mot nord. EU 
lar seg inspirere av norske og nordiske 
makro- og mikroløsninger som 
grunnlag for et sosialt Europa. Selv i 
Kina har myndighetene vendt blikket 
mot nord på jakt etter en bærekraftig 
sosial og økonomisk utvikling. 

Forestillingene om en norsk modell er 
ofte knyttet til generelle trekk og verdier 
som likhetsorientering, likestilling, felles  
identitet og gjensidig tillit. Flere hevder 
at dette også har slått ut i en særegen 
ledelseskutur. Vi skal la spørsmålet ligge 
om det virkelig er mulig å snakke om en 
felles nordisk modell. Uavhengig av 
synet på modellbegrepet kan vi 
imidlertid si at en helt sentral meka-
nisme i organiseringen av det norske 
samfunnet er arbeidslivets organisering.  
Dette kan sees på som navet i den 
norske modellen hvor organisasjonene 
i arbeidslivet, institusjoner for lønns-
dannelse,  konfliktløsning og samarbeid 
i bedrifter og virksomheter er mekanis-
mer for lønnsmoderasjon og samarbeid. 

Arbeidslivsmodellen har levert resultater 
og aktørene har vist en bemerkelsesver-
dig evne til alliansebygging og tilpas-
ning.  

Likevel, det er et relativt høyt konflikt-
nivå i det norske arbeidslivet. Og, 
mange har spådd denne arbeidslivsmo-
dellens forvitring som resultat av indre 
spenninger og ytre press fra en globali-
sert økonomi: Frontfagsmodellen slår 
sprekker, solidariteten forvitrer på en 
fragmentert arbeidstakerside, arbeids-
giversiden jakter på sterkere lokal 
lønnsdannelse og utvidelsen av Europa 
mot øst har gitt arbeids- og bedrifts-
vandringer som utfordrer tradisjonelle 
tenkemåter. I maktutrednings oppsum-
mering sto det bl.a. å lese at «utviklin-
gen i slutten av 1990-årene demonsterte 
en økende ustabilitet og avmakt i 
systemet for lønnsforhandlinger» (NOU 
2003:19). På virksomhetsnivå er det 
bekymring for vilkårene for en norsk 
samarbeidstradisjon med finansdirektø-
rens inntog i konsernsjefsstolene og ny 
privat eierkapital i flere av våre storkon-
serner.

Den norske arbeidslivsmodellens 
framtid er imidlertid ikke et spørsmål 
om en naturgitt følge av samfunnsmes-
sige endringer. Det avgjørende er 
aktørenes evne og vilje til tilpasning. 
Ikke minst vil arbeidsgiverorganisasjo-
nenes tariffpolitiske strategier bli viktige. 
Er dette en modell de vil søke å bevare? 

I så fall, hva er det grunn til å bekymre 
seg for? Vil arbeidsgiversorganisasjonene 
fortsatt finne det tjenelig med en norsk 
samarbeidsmodell med sentralisert 
lønnsdannelse? I hvilken grad tør de si 
farvel til sentrale virkemidler i et olje- og 
gassmurt norsk arbeidsmarked?

Organisasjonene i arbeidslivet
Bekymringen for at organiseringen av 
arbeidstakere skal synke i Norge, som i 
de fleste vestlige land, har fulgt oss i en 
årrekke. I tillegg kommer en frykt for 
økt fragmentering som følge av flere 
konkurrerende organisasjoner. Til 
sammen utgjør dette en hypotese om en 
modell i indre forvitring. Denne ideen 
om forvitring er koblet til forestillingen 
om sterke organisasjoner som velferds-
statens politiske grunnlag og evnen til å 
finne «solidariske løsninger» i  lønns-
dannelsen. Sterke organisasjoner på 
begge sider i arbeidslivet er sett på som 
et klassisk forutsetning for en nordisk 
velferdstat. Sterke arbeidstakerorganisa-
sjoner sikrer politiske oppslutning om 
sentrale elementer i velferdsstaten som 
skatt og trygdesystem og bidrar til 
sosiale reformer enten det er IA-avtaler 
eller pensjon. Arbeidslivsmodellen gir 
dermed unike samfunnsmessige 
resultater som sentral lønnsdannelse, en 
sammenpresset inntektsfordeling og 
sosiale reformer. I tillegg utgjør 
organisasjonene og institusjonene et 
potensielt virkemiddelapparat for 
nasjonal styring. Som nasjon har vi 

«Den nordiske eller norske modellen» vekker oppsikt 
i en verden preget av globalisering. 

«Selv i Kina har myndighetene vendt blikket mot nord på 
jakt etter en bærekraftig sosial og økonomisk utvikling.» 
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evnet å ta et skippertak og sikre felles 
handling – mao et nasjonalt politisk 
virkemiddel i en stadig mer globalisert 
verdensøkonomi.

På tross av dystre spådommer opprett-
holdes organisasjonsgraden i stor grad. I 
2004 var 53 % organisert. Den sentrale 

endringen har derimot vært en økende 
fragmentering på arbeidstakersiden. 
Fafo spådde i 1988 at LO kom til å 
miste medlemmer de neste 20 årene, 
mens andre arbeidstakerorganisasjoner 
ville øke sitt medlemstall. Denne spå-
dommen har truffet og andre organisa-
sjoner utgjør nå nesten halvparten av 
det organiserte arbeidslivet. 
Det mest interessante er likevel at 
oppsplittingen på arbeidstakersiden ikke 
har ført til et sammenbrudd i «velferds-
statsalliansen». Det er i liten grad strid 
om sentrale politiske spørsmål mellom 
organisasjonene. Når så vi en stor debatt 
om skattepolitikk mellom organisasjo-
nene? I pensjonsspørsmål står de skulder 
ved skulder, blant annet rundt obligato-
risk tjenestepensjon. I spørsmål rundt 
regulering, sist illustrert ved ny 
arbeidsmiljølov, har organisasjonene 
stått sammen. I den grad noen har 
abdisert har det vært akademikergrup-
pene med sterkere tro på individualise-

ring og egne medlemmers posisjon i 
markedet. 

På kort sikt har dermed ikke en økende 
oppsplitting skapt et betydelig problem 
for den norske velferdsstaten. Der LO 
har tapt terreng har andre organisasjo-
ner trådt inn og fulgt  opp den 

samfunnsmessig rollen. Arbeidstaker-
organisasjonene har vist betydelig evne 
til politisk samarbeid og til å utvikle 
felles syn på sentrale politikkområder.

På arbeidsgiversiden har organisasjons-
graden heller ikke sunket. Fragmente-
ringen er imidlertid stor og konkurran-
sen mellom organisasjoner er sterk, 
kanskje større enn på arbeidsgiversiden. 
Dette er en arbeidsgiverside som står 
overfor betydelige utfordringer i forhold 
til bedriftenes samfunnsmessige rolle. 
Bedrifter og virksomheter skal i økende 
grad ta oppgaver som tidligere ble lagt 
til velferdsstatens trygdesystem og 
arbeidsmarkedspolitikken. Den nye 
integrerende velferdsstaten, enten det er 
ambisjonene om økende sysselsetting 
blant eldre, integrering av funksjons-
hemmede eller etniske minoriteter, skal 
i større grad skje i bedrifter og virksom-
heter. Vi ser starten av en grunnleggene 
omlegging av forholdet mellom 
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Organisasjonsgrad 1945 – 2004 

«Vi ser starten 
av en 
grunnleggene 
omlegging av 
forholdet 
mellom 
samfunn og 
bedrift.» 
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samfunn og bedrift. Mer enn før vil 
arbeidsgiversidens strategi være 
avgjørende. Også i europeisk sammen-
heng ser vi en sterkere ambisjon om 
dilalog med partene i arbeidslivet og 
«myk» regulering som forutsetter 
involvering fra bedrifter og virksomhe-
ter.  Arbeidsgiverorganisasjonene har en 
betydelig felles utfordring i å meisle ut 
en strategi for et nytt samspill mellom 
bedrift og velferdsstat hvor samfunns-
messige ambisjoner kan kombineres 
med krav til konkurransedyktighet og 
omstilling.  

Lønnsdannelse – frontfags-
modellen 
I tillegg til antakelsen om en fragmen-
tert arbeidstakerside er et sentralt 
element i forvitringshypotesen en 
forestilling om at et LO i tilbakegang  
vil sette både dynamikken og stabilite-
ten i lønnsdannelsen under press. 
Frontfagsmodellen vil svekkes som 
mekanisme for makro-økonomisk 
kontroll og som virkemiddel for full 
sysselsetting.  En modell som utgjør et 
grunnpremiss i norsk inntektspolitikk 
ved at konkurranseutsatt sektor er 
normdannende. Det er liten tvil om at 
frontfagsmodellen ikke fungerer perfekt, 
men aktørene holder den i live ut fra det 
som ser ut til å være en felles erkjennelse 
av at den er det beste vi har. Som et 
alternativ til full desentralisering av 
lønnsdannelsen, eller kanskje verre, en 
modell midt i mellom med ukoordi-
nerte forbundsvise forhandlinger, har i 
realiteten alle arbeidstaker- og arbeidsgi-
verorganisasjoner sluttet opp om at 
konkurranseutsatt sektor har en 
normerende rolle. Det er strid om 
tilpasninger i modellen, det har det 
alltid vært. Men, lønnsstatistikkene er 
bedre enn før og debatten mer kon-
struktiv.

Og kanskje viktigere: På tross av 
oppsplittingen på arbeidsgiversiden ser 
forestillingen om en fragmentert 
tariffpolitikk ikke ut til å stemme. 
Organisasjonene har i stor grad inngått 
allianser og vist en betydelig evne og 
vilje til samkjøring. I privat sektor er 
LO tariffpolitisk dominerende. I staten 
ser vi en samkjøring mellom de tre store 
hovedsammenslutningene mens 
Akademikerne står utenfor.  I KS-
området står Fagforbundet sterk og 
opptrer i stor grad samkjørt med Unio. 
Langt på vei kan det se ut som om Unio 
har gjort det lettere å sikre allianser og 
samarbeid. I NAVO finner vi også trekk 
av disse samarbeidsmodellene. Riktig-
nok har vi en svakt organisert privat 
tjenesteyting, varehandel m.v. i Norge, 
men i tariffpolitisk forstand har dette i 
mindre grad vært et problem og 
modellen fungerer selv om vi ikke har et 
gjennomorganisert arbeidsliv. Kanskje 
hadde det til og med vært vanskeligere å 
opprettholde alliansene og dynamikken 
i oppgjørene med bedre organisert 
privat tjenesteyting, sentraliserte 
oppgjør for funksjonærer i industrien og 
sterkere arbeidsgiverorganisering i andre 
deler av privat sektor?

Frontfagsmodellen utfordres likevel ved 
at færre personer arbeider i frontfagene. 
Fra 1978 har andelen organiserte 
arbeidstakere som jobber i industri og 
bygg- og anlegg sunket fra rundt 30% 
av arbeidstakerne til rundt 10%. I 2004 
var under 10% av de organiserte 
arbeidstakerne å finne i industrien. 
I praksis forhandler frontfaget for en 
svært liten gruppe arbeidstakere. 

I tillegg utfordres frontfagsmodellen av 
problemene med å kontrollere lønns-
glidning i industrien, lønnsutviklingene 
for private funksjonærer og lederlønnin-
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ger. Kampen om å definere etterslep er 
en av vårens viktigste aktiviteter. 

Likevel, frontfagsmodellen vil fortsatt 
være inntakt også etter oppgjøret i 2006 
og har, hvis det skulle være behov, en 
evne til å ta seg inn. I tillegg kan det 
være måter å bevare en utsatt frontfags-
modell på. Frontfaget kan gjøres større 
ved å trekke nye, og konkurranseutsatte 
grupper, fra privat sektor inn. Arbeidsgi-
versiden sitter også med mulige 
virkemidler i forhold til lønnsglidning 
og funksjonærlønner. I den grad det blir 
definert som en utfordring er det også 
mulig å løse deler av funksjonærproble-
met. Igjen står vi med det såkalte 
middelklassens opprør og utdannings-
gruppenes ønske om å få mer betalt for 
utdanning. Men med en stadig større 
andel av befolkningen med høyere 
utdanning  svekkes imidlertid noe av 
utdanningsgruppens markedsmakt og 
behovet for kollektive lønnsdisiplin 
øker. Og, utfordringen kan være større 
for arbeidsgiverorganisasjonene enn for 
arbeidstakerorganisasjonene. 

Hva nå – arbeidsgiverpolitiske 
utfordringer?
Det er åpenbart at arbeidstakerorganisa-
sjonene står overfor store utfordringer. 
Det tradisjonelle skillet mellom offentlig 
og privat sektor kan skape mer enn 
gnisninger ikke minst innad i LO. 
I tillegg er det i økende grad en flytende 
grense mellom offentlig og privat sektor, 
bl.a. illustrert ved NAVOs medlemsbe-
drifter. Så langt har det vært oppslut-
ning om at konkurranseutsatt sektor 
leder an i lønnsdannelsen og i  motset-
ning til i mange andre land er denne 
alliansen fortsatt inntakt i Norge. 
Stabiliteten på arbeidstakersiden kan 
også utfordres i årene som kommer. Alle 
organisasjonene står overfor utfordrin-
ger mht å sikre oppslutning om sentrale 

sider ved modellen og mht å bygge 
allianser med andre organisasjoner. 
Forsøk på å løsrive seg fra frontfagets 
grep vil alltid være en fristende vei.

For  fagbevegelsen ble også øst-
utvidelsen en avslørende erfaring. Den 
sterke arbeidsinnvandringen som fulgte 
utvidelsen av EU og EØS i 2004 har 
vist svakheter ved arbeidslivsmodellen. 
Overraskende for mange valgte et flertall 
av polakker og baltere Norge framfor 
våre nordiske naboland. De møtte et 
norsk arbeidsliv hvor store deler ikke er 
dekket av tariffavtaler og hvor mulig-
hetene for å få arbeid til lønner under et 
normalt norsk nivå var gode. Deres 
primære mål er arbeid snarere enn lønn 
til norske vilkår. Et sovende lovverk om 
allmenngjøring av tariffavtaler ble 
vekket til live i de sektorene der 
tilstrømningen av utenlandsk arbeids-
kraft var sterkest. Allmenngjøring for å 
sikre alle tarifflønn ble et krav fra 
fagbevegelsen og deler av arbeidsgiver-
siden som ble rammet av den nye ikke-
regulerte konkurransen. Østutvidelsen 
blottstilte en svak regulering i deler av 
vårt arbeidsliv og en manglende fokus 
på minstelønn. Det er ikke tilfeldig at 
ett av arbeidstakernes hovedmål med 
vårens tariffoppgjør har vært å øke 
minstelønnssatsene betydelig. 

Arbeidstakerorganisasjonene må sikre 
grunnlag for allianser innad og mellom 
organisasjoner. De må rekruttere nye 
medlemmer og ofte trekke nye og 
krevende grenser mellom forbund. 
Utfordringene er betydelige, men 
betingelsene for å sikre oppslutning om 
hovedelementer i den norske arbeids-
livsmodellen synes gode. Kanskje er det 
derimot organisasjonene på arbeidsgi-
versiden som i størst grad sitter med 
nøkkelen til den norske arbeidslivs-
modellens fremtid? Norge har en relativt 
svak organisasjonsgrad på arbeidsgiversi-
den. Norsk arbeidsgiverside er av de 
vestlige lands mest fragmenterte, med 
sterk konkurranse mellom organisasjo-
nene. Dette utfordrer i seg selv evnen til 
kollektiv handling og felles mål, ikke 
minst i tariffpolitikken. Organisasjo-
nene på arbeidsgiversiden har også sine 
unike historiske begrunnelser. Det er 
ikke alltid like lett å se at disse begrun-
nelsen har like stor relevans i dag. 

«Likevel, frontfagsmodellen vil fortsatt 
være inntakt også etter oppgjøret i 2006 
og har, hvis det skulle være behov, en 
evne til å ta seg inn.»
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Arbeidsgiverorganisasjonene har behov 
for å avklare «hvem de er», den 
samfunnsmessige rollen de vil spille. 
Svarene på de følgende fire utfordringer 
vil langt på vei bestemme betingelsene 
for den norske arbeidslivsmodellens 
overlevelse:

For det første, hva er synet på mekanis-
mene for lønnsdannelsen? Arbeidsgiver-
organisasjonene har tradisjonelt vært 
kritiske til sentrale sider ved arbeids-
livsmodellen samtidig som de i handling 
har understøttet sentraliserte løsninger 
og frontfagsmodell. Flere observatører 
har konkludert med at «vi skal se på hva 
arbeidsgiversiden gjør snarere enn hva 
de sier». Det underliggende spørsmålet 
er i hvilken grad sentraliserte løsninger 
(fortsatt) kan være en tilpasningsstrategi 
til økt konkurranse i en globalisert 
økonomi. Kan sentral lønnsdannelse i 
kombinasjon med økte arbeids- og 
tjenestevandringer gi en nødvendig 
fleksibilitet på bedriftsnivå. Og, 
alternativt, hvordan vil dynamikken i et 
langt mer desentralisert system bli?

For det andre, er det et selvstendig mål å 
ha sterke organisasjoner på begge sider 
og et sentralt partsforhold? Er svak 
organisasjonsgrad i deler av privat sektor 
en felles bekymring? I så fall, hvilke 

virkemidler vil kunne styrke organisa-
sjonene? Svarte på dette spørsmålet 
henger dels sammen med synet på 
desentralisert lønnsdannelse, men også 
på hvilken rolle den sosiale dialogen skal 
spille i fremtidens velferdsstat.

For det tredje, hvilken sosialpolitiske 
rolle og samfunnsansvar skal arbeidsgi-
vere ta i morgendagens norske velferds-
stat. Hvor langt skal bedriftene gå i å 
gjennomføre selvpålagte tiltak i forhold 
til forpliktende samarbeid med 
myndigheter, avtale og lov. Hva er viljen 
til og nytten av å institusjonalisere 
bedriftenes samfunnsmessige ansvar 
enten det er for miljøet, sosialpolitiske 
tiltak eller kompetansebygging og 
livslang læring? Kampen om styring og 
innflytelse over de nye tjenestepensjo-
nene handler nettopp om disse to siste 
utfordringene og ikke om lønn. 
Arbeidstakersiden tilbyr lønnsmodera-
sjon mot innflytelse og styring for å 
styrke sine egen organisasjoner. 

Og, sist men ikke minst, hvilken rolle 
skal det lokale samarbeidet ha i en 
moderne økonomi? Vi har et klart skille 
mellom ordnede og tidsavgrensede 
konflikter omkring lønn og et konsen-
suspreget samarbeid for økt produktivi-
tet og vekst i den enkelte bedrift med 

røtter tilbake til hovedavtalen i 1935. 
Samarbeid i norske bedrifter er 
organisert rundt to ulike former for 
medvirkning: Representativ medvirk-
ning fra tillitsvalgte i bedriftsstyrer og 
direkte medvirkning fra alle ansatte 
gjennom andre kanaler. Spesielt for 
Norge er at fagbevegelsen har oppmun-
tret til utviklingen av direkte medvirk-
ningsformer. Resultatet er en kraftfull 
blanding av direkte og representativ 
medvirkning, noe som har gitt systemet 
minst to bein å stå på. Likevel er det 
strid om medvirkning er effektivt for 
bedriften og om det muliggjør for 
eksempel vanskelige omstillingsproses-
ser. Forskning på området viser at 
medvirkning i seg selv verken er entydig 
bra eller dårlig for produktivitet og 
effektivitet, men at medvirkning KAN 
være positivt gjort på riktig måte. Den 
norske samarbeidsmodellen kan være et 
potensielt virkemiddel ved at bred 
medvirkning gir norske bedrifter kraft 
og styringsdyktighet. Ufordringen ligger 
i å utøve medvirkning på riktig måte og 
å ha et grunnlag for både representativ 
og direkte medvirkning. Tilstedeværel-
sen av organisasjoner og tillitsvalgte er 
derfor en kritisk forutsetning sammen 
med en  virksomhetsstyring på norsk.
 
Med andre ord, med hvilke institusjoner 
og mekanismer skal arbeidsgiverorgani-
sasjonene prege framtidens arbeids-
livsmodell? NHOs styreutvalg har 
foreslått en stor felles  nasjonal arbeids-
giversforening. Hvorfor? Bare for en 
felles næringspolitikk? Eller ligger det en 
ide om en omforent vilje til tariffpolitisk 
samkjøring? Skal den sosiale dialogen 
styrkes gjennom sterkere organisasjoner 
på begge sider? Kan bedrifters og 
virksomheters krevende utfordringer 
løses best ved lokal styring og tilpasnin-
ger eller kan en samarbeidsmodell også 
i fremtiden gi både samfunnsmessig og 
bedriftsøkonomisk effektivitet? 

«Den norske samarbeidsmodellen kan være et potensielt 
virkemiddel ved at bred medvirkning gir norske bedrifter 
kraft og styringsdyktighet.»
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Har vi lært noe nytt 
i årets lønnsoppgjør? 

AV D IREKTØR  ANNE-KAR I  BRATTEN,  NAVO

Det var et oversiktlig landskapsbilde vi 
stod overfor når vinter gikk over i vår, 
og forhandlingsaktivitetene ble satt i 
gang. Alle visste alt om konkurranse-
evnen til norsk industri, vi visste at 
norske industriarbeidere er dyrest i 
verden, vi visste at renten var forsiktig 
på vei opp, vi visste at prisene var 
begynt å stige, vi visste at arbeidsledig-
heten var på vei ned i alle sektorer i alle 
deler av landet, og vi visste at arbeids-
markedet i flere bransjer nå også preges 
av arbeidsinnvandrere fra de nye EU-
landene. Alle som har roller, hadde lagt 
seg i posisjon, og alle hadde vi på våre 
mer eller mindre forutsigbare måter, 
tonet flagg, vist styrke, markert grenser. 

Og i store trekk er det oversiktlige 
forhandlingsløp vi har sett og ser. 
Temperaturen har steget der vi kunne 
vente, men løsninger har kommet som 
perler på en snor. Det er grunn til å 
stoppe opp og reflektere over hva vi bør 
lære av og hva vi bør søke å få endret og 
påvirket når aktørene skal sette hver-
andre stevne igjen.

Makt forskyves
Makt forskyves hele tiden i demokra-
tiske samfunn. Også i forhandlingspro-
sesser er det dynamikk, og det er jo 
blant annet dette som fører til at vi 
finner løsninger. Likevel må det være lov 
å påpeke trekk i den måten arbeidsta-
kerinteressene har posisjonert seg på i 
dette lønnsoppgjøret. Deler av fagbeve-
gelsen har helt klart vist ambisjoner om 
å styre større og større deler av arbeidsli-
vet. Det er ikke lenger bare de ansattes 

lønns- og arbeidsvilkår som settes i 
fokus, men i stigende grad også krav om 
tiltak som vil gi fagforeningene nye 
roller og som også vil begrense arbeids-
givers mulighet til å ta ansvar for 
resultater i verdiskapningsprosessene. 

Fjorårets behandling av forslag til ny 
Arbeidsmiljølov bidro, etter vårt syn, 
ikke til at  arbeidslivet fikk rammebetin-
gelser som passer for nye utfordringer. 
Vi hadde en mulighet til å etablere et 
robust rammelovverk for fremtiden, 
men fikk, etter arbeidstakersidens 
systematiske påvirkningsprosesser inn i 
de politiske miljøene, en lov som ikke er 
fremtidsrettet nok i forhold til de 
utfordringer et norsk arbeidsliv i stadig 
større endring har behov for. I dette 
nummeret av Orienterer fokuserer vi på 
den nordiske modellen, og hvordan den 
har bidratt til det sterke velferdssamfun-
net vi har i dag. Vi mener at de 
beslutningsprosessene og det resultatet 
vi fikk på mange måter faktisk vil svekke 
Norges muligheter til å bygge videre på 
de positive elementene i den modellen 
vi har opplevd slik suksess med. 
Omstilling og endring av nærings-, 
samfunns- og arbeidsliv vil være 
hovedtrekket i Norge i årene fremover, 
ikke unntaket. At fagbevegelsen klarte å 
gjøre arbeidsmiljøloven til en valg-
kampssak og dermed fikk så sterk 
innflytelse at flere av bestemmelsene 
faktisk kan motvirke ønsket omstilling, 
kan komme til å koste oss dyrt. Det er 
etter vårt syn svært uheldig at arbeidsta-
ker- og arbeidsgiversiden, i fellesskap, 
med de lovgivende myndigheter ikke 

klarte å etablere en felles virkelighetsfor-
ståelse da vi hadde sjansen. En så viktig 
lov for arbeidslivet må ikke destabiliseres 
ved å bli tema for valgkamp. Arbeids-
miljøloven må etableres og videreutvik-
les innenfor den norske modellen og 
være langt mer robust enn at den på 
nytt kan bli tema for valgkamp. 

Rollerenhet
Tilsvarende agering fra fagbevegelsens 
side kan vi se i dette oppgjøret. Mens 
alle de store arbeidsgiver- og arbeids-
takerorganisasjonene sitter sammen med 
myndighetene i Arbeidslivspolitisk råd 
for å diskutere hvordan vi i fellesskap – 
og i tråd med våre tradisjoner i den 
nordiske modellen – skal sørge for å 
utvikle et fortsatt velfungerende 
arbeidsliv, sender fagbevegelsen før 
diskusjonene er sluttført, massive krav 
inn i lønnsoppgjøret på de samme 
temaene. NAVO mener at vi i etterkant 
av dette må foreta en rollediskusjon. 
Fagbevegelsens ambisjoner om å utvikle 
et tilsyns- og aksjoneringssystem på 
siden av det ansvaret som Arbeidstil-
synet, Petroleumstilsynet og politiet har 
i dag, er etter vårt syn ikke den rette 
måten å utvikle de tillitsvalgtes roller på. 
Det er, etter vår mening, heller ikke en 
heldig utvikling at de tillitsvalgte 
synliggjør en så liten tillit til arbeids-
giver at det fremmes betydelige krav, 
som har til hensikt å begrense ledelsens 
ansvar for, på en rask og effektiv måte, å 
f eks benytte seg av underleverandører. 
Det er arbeidsgiver som sitter ansvarlig 
for de endelige resultatene, for arbeids-
plassene og for fortsatt utvikling av 

Selv om ikke alle forhandlinger er avsluttet 
i alle områder når vi skriver dette, har vi 
passert nok milepæler denne våren til å 
prøve oss på noen refleksjoner. 
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bedriftene. Selv om det er brodne kar i 
alle land og sikkert useriøse arbeids-
givere i Norge også, er det ingen grunn 
til å etablere systemer som tar utgangs-
punkt i at alle arbeidsgivere har en slik 
useriøs holdning til arbeidslivet. Norsk 
arbeidsliv er gjennomgående velfunge-
rende og ordentlig. Vi har ledelse som 
tar samfunnsansvaret på alvor og vi har 
et godt utbygget tilsynssystem. Roller-
enhet er viktig i et land som er så sterkt 
påvirket av internasjonale forhold og der 
utviklingen på de fleste områder går i en 
rivende fart. Det beste vi kan gjøre for å 
bygge opp under den positive utvik-
lingen vi har i Norge, er å bruke de 
etablerte arenaene – f eks Arbeidslivs-
politisk råd – til å samarbeide med 
myndighetene. Løsningen er i hvert fall 
ikke å skrive inn nye roller for de 
tillitsvalgte i tariffavtalene før diskusjo-
nene er sluttført der de er påbegynt.  

Roller i endring
Men også på andre områder har dette 
lønnsoppgjøret vist at roller er i endring. 
Fra vårt ståsted ser vi at hovedorganisa-
sjonene gjennom denne tariffrevisjonen 
har veket tilbake, slik at det er forbun-
dene som i stadig sterkere grad beher-
sker arenaene. Det er ikke bare gjennom 
vedtaket om et forbundsvist oppgjør i 
LO-NHO-sektoren, at vi observerer 
dette. Også fra våre egne områder er det 
helt tydelig at det er forbundene som 
spiller en stadig sterkere rolle. Det betyr 
at hovedorganisasjonens samlende og 
disiplinerende kraft svekkes. Særinteres-
sene slipper til, det blir lettere å kjøre 
frem de enkelte gruppers behov uten at 

noen tar ansvar for helhet. I forlengelsen 
av dette, er det for oss et tankekors at 
deler av arbeidslivet organiserer seg på 
en gammeldags og helt uhensiktsmessig 
måte. I en tid da brukerorienteringen er 
i fokus på stadig flere områder, virker 
det nærmest oppsiktsvekkende at 
arbeidslivet fremdeles synes å ha fokus 
på «bransje» og «fag». Akkurat nå er det 
lettest å ta utgangspunkt i luftfarten for 
å illustrere dette dilemmaet. For 
brukerne, flypassasjerene og bedriftene 
som er avhengig av flyet, må det fortone 
seg som både slitsomt og usikkert å stå 
overfor en så uoversiktlig og nærmest 
kuriøs situasjon, der konflikter eller 
trusler om konflikter står i en nesten 
endeløs rekke. Er det ikke de kabinan-
satte som streiker, så truer vekterne med 
det, eller vi leser i avisen at flygerne er i 
forhandlinger. Så megles det mellom 
NAVO og LO om tariffavtalen for de 
som har brann- og beredskapstjeneste på 
flyplassene. Og så er det for få flygele-
dere. For flypassasjeren må det fortone 
seg som helt irrelevant at noen bare har 
fokus på faget eller bransjen. Vi trenger 
en diskusjon om verdikjedene – og om 
hvordan vi med utgangspunkt i 
verdikjedene kan etablere nye beslut-
ningsstrukturer 

Lyspunkter
Men det er også lyspunkter i dette 
oppgjøret så langt. Selv om vi ser 
resultater helt opp mot 4 % i et år der 
Teknisk beregningsutvalg anslår 
lønnsveksten hos våre handelspartnere 
til 2,9 %, kunne det gått så mye verre. 
Norge går godt. Aktiviteten er høy. 

Arbeidsledigheten går nedover, og det 
ansettes igjen industriarbeidere. På tross 
av disse trendene, klarer vi å holde 
lønnsoppgjøret på et forholdsvis 
moderat nivå. I den forbindelse må vi 
igjen få vise til viktigheten av å 
opprettholde frontfagets legitimitet. 
Frontfaget er under sterkt press fra flere 
hold. Likevel ser vi i år igjen den sterkt 
disiplinerende effekten resultatene fra 
frontfagsforhandlingene har på de 
etterfølgende lønnsoppgjørene. Dette er 
en av de absolutt sterkeste sidene ved 
den nordiske modellen, slik vi ser det.
Vi kan se at frontfaget har sine svak-
heter. Vi kan også se at andre rettferdig-
hetsnormer enn det vi har hatt de siste 
tiårene vokser frem, og det antagelig 
med rette. Det er etter vår mening 
likevel slik at så lenge vi på tross av alle 
utredninger og alle diskusjoner, ikke har 
kommet opp med noe alternativ, må vi 
vokte modellen for angrep, og heller gå 
sammen om å hegne om den. I den 
forbindelse har vi merket oss at partene i 
frontfaget selv har forpliktet seg på å 
diskutere hvordan frontfagets legitimitet 
kan styrkes. Dette er et arbeid vi gleder 
oss til å se resultatet av, og hvor vi gjerne 
bidrar.

Så senker snart roen seg over aktørene 
for denne gang. Sommeren kommer, 
resultatene implementeres, vi skal 
evaluere og lære. Og så skal vi, ikke 
minst, forberede oss til neste år…

«Det er etter vårt syn svært uheldig at 
arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, i fellesskap, 
med de lovgivende myndigheter ikke klarte å 
etablere en felles virkelighetsforståelse da vi 
hadde sjansen.» (Om behandlingen av ny arbeidsmiljølov i 2005)

«I en tid da brukerorienteringen er i fokus på stadig flere 
områder, virker det nærmest oppsiktsvekkende at arbeidslivet 
fremdeles synes å ha fokus på «bransje» og «fag».»



20

ProfilProfil

Utfordrer etablerte 
«sannheter»

INTERVJU  MED E INAR  ENGER,  ST YRELEDER  I  NAVO  OG  KONSERNSJEF  I  NSB,  

AV  K JET I L  AAMBØ.

Morgendagens arbeidslivsarena trenger nytenkende og 
løsningsorienterte arbeidsgivere for å møte de nye utfordringene 
vi står overfor. NAVO justerer kursen og slår om takten. 
Organisasjonen vil ut av skyggen og skal markere seg bl. a.  
ved å utfordre mange av de etablerte «sannhetene».

– Det er lang tradisjon for å oppfatte arbeidsgiversiden som 
konservativ og sementert i tankegangen. Derfor er det behov 
for et arbeidsgiveralternativ som er nytenkende og i stand til å 
tilnærme seg de etablerte «sannhetene» på en ny måte, fastslår 
Einar Enger, styreleder i NAVO og konsernsjef i NSB.
 Og ut fra dette vil NAVO endre strategi.
 – Etter en grundig strategiprosess kan vi slå fast at NAVO 
har et godt utgangspunkt for å satse og vokse for egen kraft. 
Dette krever imidlertid at vi slår om takten, kommer oss ut av 
skyggen og blir mer kjent i det offentlige rom. Medlems-
bedriftene har tilkjennegitt at de ønsker en slik satsing. Dette 
er nødvendig for å fremstå som et attraktivt og nytenkende 
arbeidsgiveralternativ, poengterer styrelederen.

Skal bli mer synlig
– Hva består taktskiftet i?
 – Det er et faktum at medlemmene etablerte NAVO i 
1993 som et virkemiddel for omstilling av offentlig virksom-
het. Dette preget de første årene. Når vi fortsatt i vide kretser 
synes å bli oppfattet som en forlengelse til staten, skyldes nok 
det både vårt utgangspunkt og at vi i fasene etterpå har hatt 
nok med konsolidering og utfordringene knyttet til en betyde-
lig vekst for organisasjonen. Når vi nå satser på fortsatt vekst 
som et selvstendig arbeidsgiveralternativ, krever det først og 
fremst en helt annen og aktiv holdning til alt som har med å 
profilere og synliggjøre NAVO. Det er først og fremst her de 
strategiske endringene vil merkes, sier Enger.
 – Hvordan?
 – Basert på den høye kompetansen i NAVOs administra-
sjon og vår brede erfaring med komplekse omstillingsprosesser 
skal vi gå offensivt til verks for å gjøre oss mer kjent. Ved å 
markere NAVO tydeligere og bedre på den offentlige arenaen, 
skal vi fremstå som et interessant og spennende arbeidsgiver-
alternativ.
 – Skal NAVO bli en lobbyorganisasjon?
 – Nei, det skal vi ikke. Vi skal selvfølgelig heller ikke drive 
partipolitikk. Men gjennom et økende engasjement i det 
offentlige rom skal vi spre kunnskap og ny innsikt basert på 

høye krav til dokumentasjon og en avstemt balanse mellom 
hensynet til medlemmenes eiere og hensynet til å opptre 
likeverdig som de andre aktørene i arbeidslivet. Vi skal opptre 
næringsfaglig, ikke næringspolitisk. På den måten skal vi spre 
kunnskap det er behov for.

Belønning av anvendbar kompetanse
– Hvilke etablerte «sannheter» er det først og fremst NAVO 
vil sette et spørsmålstegn ved?
 – NAVO har utviklet en spennende forhandlingsmodell 
som har gitt gode resultater. Dette viser at vi er nytenkende. 
Dette må utvikles videre.  Kompetanse er blitt den viktigste 
forutsetning for virksomhetens verdiskapning. Lønnssyste-
mene har tradisjonelt vært bygget opp med utgangspunkt i 
belønning av formell kompetanse. Vi ønsker å vinkle 
belønning også inn mot anvendt kompetanse. Det vil si den 
kompetansen, som ved å kople med andre kompetanser, 
bidrar til virksomhetens resultater og verdiskapning.  Medar-
beidernes utdanning og læring gjennom jobben er viktige 
forutsetninger for verdiskapningen. Men det er samtidig også 
viktig å kunne stimulere belønning av anvendt kompetanse og 
resultatoppnåelse gjennom utvikling av belønningssystemer 
som sikrer dette. 

Enger understreker at NAVO også er opptatt av de uheldige 
følger av de tradisjonelle lønnssystemene hvor avvik fra en 
definert «normal – tilstand utgjør en viktig del av belønnin-
gen. Problemet med slike belønningssystemer er at de ofte 
bidrar til for stor stivhet i organisasjonen når forandringer 
etter hvert er det normale. 
– Den tradisjonelle normalarbeidsdagen kan ikke være hellig. 
Vi bør f.eks ikke helsebegrunne tillegg som egentlig ikke 
representerer noen vesentlig ulempe i dagens samfunn, sier 
NAVOs styreleder.
Han understreker at dette er vesentlig områder å ta tak i med 
sikte på å skape den fleksibilitet arbeidslivet trenger i frem-
tiden.
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Profil
Skreddersydd service
Med NAVOs nye strategi tar organisasjonen sikte på å vokse 
videre fra sine nåværende ca. 200 medlemsbedrifter med 
rundt 170.000 ansatte. Helseforetak veier tungt med over 
100.000 ansatte, mens transportbedriftene utgjør  
32.000 ansatte. NAVO er også godt representert innenfor  
IT, media, finansnæringen og service.
 – Hvorfor skal selskaper velge NAVO som sin arbeidsgiver-
forening?
 – Viktige grunner for dette er vår omstillingserfaring, vår 
unike forhandlingsmodell som har gitt gode resultater og et 
direkte medlemskap som medfører at NAVO har tett og nær 
kontakt med sine medlemmer. Dette medfører at vi kan yte 
medlemsbedriftene god og skreddersydd service ut fra 
behovene til det enkelte selskap. For NAVO er dette et klart 
konkurransefortrinn i forhold til andre organisasjoner med 
mer kompleks oppbygning og større avstand mellom den 
enkelte medlemsbedrift og de styrende organer.
 – Hva er det unike ved NAVOs forhandlingsmodell?
 – To trekk er sentrale i vår alternative organisering av 
tariffavtalene og partsforholdet. Vi bygger opp tariffavtalene 
med et partsforhold til hovedorganisasjonene. Dette gjøres 
slik at partene i den enkelte virksomhet har ansvaret for å 
forhandle fram den delen av overenskomsten som regulerer 
temaer av sentral betydning for deres egen verdiskapning og 
konkurranseevne. Dette dreier seg både om lønnssystem og 
belønningsstrukturer, arbeidstidsbestemmelser og andre 
personalpolitiske virkemidler. En slik modell står i kontrast til 
den tradisjonelle modellen, der alle bedrifter innenfor ett 
område må praktisere resultatet, selv om det ikke passer.

Alternative systemer
Enger poengterer dessuten at hovedorganisasjonene har ansvar 
for de inntektspolitiske målsettinger og gjennomføring av de 
virkemidlene som er nødvendig. I tillegg tar hovedorganisa-
sjonene seg av noen sosiale bestemmelser som skal represen-
tere kjernen i personalpolitikken for NAVOs medlemmer. 
NAVO får også anledning til å arbeide sammen med sine 

medlemmer om utvikling av alternative belønningssystemer.
– At hovedorganisasjonene også har ansvaret for selve 
prosessen med å få både den sentrale og den lokale delen av 
avtalene på plass, representerer også en garanti mot unødven-
dige meglinger og arbeidskonflikter, understreker han.

God karakter
Gjennom løpende evalueringer får NAVO gode tilbakemel-
dinger fra sine medlemsbedrifter både på gjennomføring av 
lønnsoppgjør, NAVOs arrangementer og den generelle 
servicen til medlemmene.
 – Men vi er en lite kjent «merkevare» som arbeidsgiver-
forening, og av bedrifter utenfor NAVO blir vi oftest satt i 
forbindelse med staten. Det er dette vi nå skal gjøre noe 
konkret med for å vokse videre, sier Enger.
 – Hvilke bransjer er det NAVO har kastet sine øyne på?
 – Først og fremst ønsker vi å vokse innenfor bransjer der vi 
allerede er representert. Det gjelder helse, samferdsel og 
transport, IKT og kompetansebedrifter, media og kultur. 
Innenfor disse bransjene har vi absolutt vekstmuligheter.
 Og NAVO-lederen er ikke i tvil om at organisasjonen vil 
lykkes.
 – Vi har et særdeles godt utgangspunkt og en svært dyktig 
og kompetent administrasjon som har gjort en meget god 
jobb for våre medlemmer. Dette skal vi videreføre inn i en 
offensiv satsingsperiode, der vi drar nytte av all erfaringen vi 
har høstet siden NAVOs etablering i 1993.
 – Betyr beslutningen om å vokse med utgangspunkt i egen 
plattform, at døren lukkes for fusjoner med andre for all fremtid?
 – I arbeidslivet er det alltid feil å lukke døren for lang tid. 
Nå skal vi utvikle organisasjonen på egne ben. Men samtidig 
skal vi bygge nettverk og samarbeide med de organisasjoner og 
miljøer det er hensiktsmessig å ha nær kontakt med. Dukker 
det opp muligheter og situasjoner som gjør det aktuelt å 
revurdere NAVOs stilling, vil vi naturligvis måtte gjøre det. 
Noe annet ville være i strid med medlemmenes interesser.  
Vi ser imidlertid ikke for oss en slik situasjon i overskuelig 
fremtid, sier Einar Enger.
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