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Norgesmodellen 
Fellesforbundet Avdeling 5 vedtok uttalelse om Norgesmodellen på vårt årsmøte 07.04.22. 
Norgesmodellen ønskes på det sterkeste velkommen, og vi mener det er viktig å tenke på helheten 
når modellen skal lanseres. For eksemplel i et beredskaps perspektiv så kan en nytte bedrifter i 
tekstilindustrien til å lage masker og annet utstyr i Norge istedenfor å sende arbeidet ut av landet. 
Uttalelsen klippet inn under: 

"Norgesmodellen 

Selv om vi bor i et land med jevnt over gode arbeidsvilkår finnes det mange utfordringer i norsk 
arbeidsliv. Vi har over flere år sett at kutt og effektiviseringer alt for ofte finansieres på bekostning av 
arbeidstakernes vilkår. Samtidig sitter useriøse bedrifter og eiere igjen med gevinstene. Resultatet er at 
vi i dag mangler fagarbeidere og kompetanse i mange fag som i fremtiden vil være utrolig viktig i den 
videre utviklingen av Norge.  

Arbeidslivet er åstedet for de viktigste kampene om hvilket samfunn vi ønsker i framtiden.  Tillitsvalgte 
og medlemmer i Fellesforbundet må være i front for å forsvare den norske modellen med faste 
ansettelser og et organisert arbeidsliv.  I flere av de bransjene vi organiserer finnes det sterke refter som 
drar i retning av en strategi basert på billigst mulig arbeidskraft, i den tro at det skal øke lønnsomheten.  
Vi trenger et motsvar til slike drivkrefter:  Våre arbeidsplasser skal preges av faglighet, tillit og 
yrkesstolthes, og arbeidsplassene våre skal utvikles som kunnskapsarbeidsplasser. 

Store anbudsrunder som ikke er tilpasset det norske markedet, kompliserte selskapsstrukturer og 
underenterprise har gjort det hele mer uoversiktlig. Samtidig gir et fokus på pris som avgjørende faktor 
ikke alltid det beste resultatet. Det har gitt en grobunn for at useriøse selskaper har kunnet vokse, og 
forsyne seg av felleskapets midler. 
Det offentlige har ikke vært en pådriver for dette, men har til nå ikke i stor nok grad tatt sitt ansvar når 
man har gjort store innkjøp fra næringslivet.  

Regjeringen har signalisert en ny "Norgesmodell". Fellesforbundet Avdeling 5 ønsker en slik modell 
velkommen.  En norgesmodell tar for seg en rekke riktige, og viktige, krav som stilles til bedriftene som 
skal gjøre arbeid for det offentlige og få betalt fra våre felles midler.  
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Eksempel kan være: 
- virkemidler som gir intensiver til at arbeid utføres med faste ansatte i hele stillinger 
- at det stilles krav til kompetanse, eks en viss andel skal være fagutdannede og lærlinger 
- strenge tak på både innleie og antall tillatte ledd 
- Norske lønns- og arbeidsvilkår må legges til grunn for alle nye kontrakter  
- det skal være en fordel og et fortrinn å ha en tariffavtale  

Fellesforbundet Avdeling 5 støtter helhjertet en seriøsitetsmodell i Norge.  
Samtidig må en slik modell inneholde elementer om hvordan en bruker skattepengene våre.  
I offentlig sektor er det jevnlig enorme innkjøp av materiell, verktøy etc. i tillegg til tjenester. Da er det 
viktig at en også her nytter seg av bedrifter som har ordnete lønns og arbeidsvilkår.  
Den nye Norgesmodellen må ta høyde for det store bildet ved lansering slik at man sikrer at alle innkjøp 
som finansieres av felleskapets midler, i alle ledd, bidrar til et seriøst arbeidsliv."  
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Fellesforbundet avdeling 5 

 

Richard Storevik 

(sign.) 
 

 


