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Næringsminister Jan Christian Vestre 
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Partisekretær Kjersti Stenseng v/Tone Heimli 
 

NY NORGESMODELL FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV 
 
Fellesforbundet Avd 8 Telemark så med glede pressekonferansen vedr igangsetting av arbeidet med 
en ny Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv. Under valgkampen i sommer hadde vi gleden av å ha 
besøk av nestleder Bjørnar Skjæran. Han overleverte oss et "Garantibevis" hvor han lovet at AP i 
regjering er garantist for at det skal komme på plass nasjonale bestemmelser. Derfor var det ekstra 
gledelig å se at dette arbeidet nå er igangsatt.  
 
De første seriøsitetsbestemmelsene ble skap i Skien og Telemark i 2014. Vi synes derfor det er veldig 
gøy at denne jobben har bredt seg i så stor utstrekning at dette nå skal utarbeides i et nasjonalt 
format.  
 
I vårt møte med Bjørnar Skjæran overleverte vi et forslag til Norgesmodell. Denne er utarbeidet av 
oss i samarbeid med flere avdelinger i Fellesforbundet, basert på allerede etablerte modeller i Skien, 
Vestfold og Telemark, Oslo m fl. I forbindelse med at arbeidet nå igangsettes tar vi oss friheten til å 
sende dere dette forslaget, i håp om at det kan komme til nytte og blir tatt opp i det videre arbeidet.  
 
Vi legger dette ved denne e-posten, sammen med garantibeviset fra B. Skjæran og Arbeiderpartiet.  
 
Vi ser fram til det videre arbeidet og håper på et tett og godt samarbeid i utvikling av modellen, for et 
seriøst arbeidsliv til det beste for både arbeidstakere og bedrifter.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Trine Almenning 
Organisasjonsarbeider 
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