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INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM FOLKEHELSE 

 

Det vises til innspillsmøtet med statsråden den 15. februar 2013 om den kommende 

stortingsmeldingen om folkehelse. Virke ønsker i tillegg å gi følgende innspill til 

stortingsmeldingens beskrivelse av arbeidslivets betydning for folkehelsen: 

 

1. Det er god helse i arbeid 

 

Det er bred enighet om at arbeid er helsefremmende, noe som må gjenspeiles i meldingen. 

Det er særlig interessant å belyse hvilke faktorer som bidrar til arbeidsglede, 

jobbengasjement, god bedriftskultur, lojalitet til arbeidsplassen og en følelse av jobbidentitet 

og deltakelse for den enkelte. Motsatt kan fravær av arbeidsglede, jobbengasjement og 

lojalitetsfølelse medføre motivasjonsfall, lavere produktivitet, mindre lojalitet og økt 

sykefravær
1
 – med mulighet for en følelse av sykdomsidentitet og langvarig passivitet. Virke 

mener det er de positive sidene og mulighetene i arbeidslivet som bør vektlegges i 

stortingsmeldingen. Det er for mange eksempler på at arbeidslivet omtales i negative 

vendinger, med et etterlatt og urimelig inntrykk av at arbeidslivet er en arena mer preget av 

ulykker, sosial dumping, utstøting og andre problemer enn en positiv og helsefremmende 

arena i de flestes liv. Dette må unngås i stortingsmeldingen om folkehelse. 

 

2. Beskrivelsen av ”det nye arbeidslivet”; fra industri til tjenestesamfunn 

 

Virke er opptatt av at meldingen beskriver dagens arbeidsliv og de endringer som har skjedd 

i overgangen fra industri til tjenestesamfunn. Dette gjelder både beskrivelsen av hva vi 

jobber med, hvem som jobber, hvordan vi jobber, når vi jobber og hvor vi jobber.  

 

I en undersøkelse utført av Respons på vegne av Virke, svarer nærmere 50 % av de 

ansatte at de har en bedre arbeidshverdag sammenliknet med for ti år siden. Det er 

imidlertid store forskjeller på offentlig og privat sektor når det gjelder dette.  20 % i offentlig 

sektor svarer at de har fått det verre, mens bildet i privat sektor er langt mer positivt. Det 

generelle bildet er likevel at de fleste arbeidstakere har det bedre nå enn tidligere og at de 

fleste føler arbeidsglede hver dag. Disse tallene underbygges også av andre kilder, som 
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dokumenterer at norsk arbeidsliv og arbeidsmiljø har gjennomgått store forbedringer over 

tid, og at et stort flertall av norske arbeidstakere trives på jobben
2
.  

 

Den norske trepartsmodellen hvor sterke organisasjoner i arbeidslivet drøfter seg frem til 

løsninger sammen med myndighetene, brukes ofte som forklaring på hvorfor norsk 

arbeidsliv er lite preget av konflikter, er produktivt og med høy trivsel. Men arbeidslivet er i 

stadig endring, noe som også krever en dynamisk norsk modell. I deler av arbeidsmarkedet 

– også den ryddige og seriøse – er det et flertall arbeidstakere som ikke er organisert. Dette 

betyr på ingen måte at det norske arbeidslivet ikke er samarbeidsorientert. Norge rangerer 

også høyt internasjonalt hva gjelder samarbeid mellom ledelse og ansatte
3
. Det er likevel 

slik at organisering og tariffdekning ofte anføres som de viktigste bevis på at virksomheten 

har orden i eget hus. Virke mener tariffdekning verken er en nødvendig eller tilstrekkelig 

betingelse for seriøsitet. Vi er derfor opptatt av at stortingsmeldingen beskriver mulighetene i 

den norske modellen, uavhengig av hvordan arbeidslivet formelt er organisert. 

Stortingsmeldingen bør dermed ta utgangspunkt i begreper som samspill, ledelse og 

medarbeiderskap heller enn et tradisjonelt partsbegrep når arbeidslivet skal beskrives. 

 

3. Arbeidsmiljøloven – en folkehelselov 

 

Ved fremleggelsen av Stortingsmelding 29 (2010-2011) om arbeidsforhold, arbeidsmiljø, og 

sikkerhet, uttalte daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm: ”Arbeidsmiljøloven er vår 

viktigste folkehelselov. Vi er opptatt av alle sider av arbeidsmiljøet, både det fysiske, 

kjemiske, organisatoriske og det psykososiale.  Folk skal ha et godt arbeidsmiljø - der de 

selv kan sette noen av premissene for sin egen arbeidshverdag. Systemet har derfor en 

innebygd fleksibilitet med rom for unntak.  Samtidig skal reglene være strenge fordi de også 

skal ivareta folks helse”
4
 

 Virke deler oppfatningen av at Arbeidsmiljøloven er en svært viktig folkehelselov. Derfor er 

det også viktig at stortingsmeldingen om folkehelse berører innretningen av 

arbeidsmiljøloven og mulige forbedringspunkter, sett i lys av et endret arbeidsliv med dertil 

hørende nye behov. Fordi arbeidslivet er i endring, kan også kriteriene for å sikre god 

folkehelse gjennom arbeidslivet være det. Hovedorganisasjonen Virke har utarbeidet 

rapporten ”En arbeidsmiljølov for dagens og morgendagens arbeidsliv”, hvor vi ser nærmere 

på enkelte nødvendige endringer.  

Kort sagt mener vi følgende må gjøres: 

o Arbeidsmiljøloven må gjøres mer brukervennlig 

o Arbeidsmiljøloven må i større grad åpne for at den enkelte ansatte og 

arbeidsgiver kan avtale løsninger som er tilpasset ønsker og behov på den 

enkelte arbeidsplass 

o Arbeidsmiljøloven må i større grad likestille virksomheter med og uten 

tariffavtaler 

 

 

 

                                                 
2
 Stortingsmelding 29 (2010-2011) 

3
 World Economic Report 2012 

4
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/aktuelt/taler_artikler/minister/arbeidsminister-hanne-

bjurstrom/2011/--------verdensdagen-for-helse-og-sikker.html?id=641637  
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Virke ønsker at stortingsmeldingen berører disse temaene og at det vurderes om 

arbeidsmiljøloven ved noen relativt enkle justeringer kan forbli en viktig folkehelselov i et 

arbeidsliv i kontinuerlig endring.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 
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