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Introduction to the Action Programme 

 

Hans-Christian Gabrielsen, President LO Norway 

The Nordic Model 

 

Kjære venner 

 

Den nordiske modellen har fått mye oppmerksomhet i de siste årene og noen av 

dere har kanskje hørt denne historien tidligere. 

 

De nordiske landene scorer bedre enn mange andre vestlige land når det kommer 

til økonomisk utvikling, sosiale rettigheter, utjevning og sysselsetting. 

 

Hva er årsaken til dette?  

Det er ikke ett svar på dette spørsmålet. Det er mange, men den etablerte sosiale 

dialogen – partssamarbeidet – både mellom ansatte og arbeidsgivere på 

arbeidsplassen og mellom myndigheter, og arbeidstaker og arbeidsgivernes 

organisasjoner i samfunnet, er en viktig årsak. 

 

--- 

 

Norsk fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner har (siden begynnelsen av 

forrige århundre) vært enige om en modell for et partssamarbeid i arbeidslivet 

med god tradisjon for sentrale lønnsforhandlinger, både i to- og 

trepartssamarbeid. 

 

Samtidig har de lokale fagforeningene og deres representanter på arbeidsplassen 

spilt en viktig rolle i lønnsdannelsen og medbestemmelse på arbeidsplassen. Det 

handler om et godt utviklet bedriftsdemokrati. 

 

Partssamarbeidet handler derimot ikke bare om lønn. Det strekker seg lengre enn 

det. 

 

Sterke institusjoner har lagt grunnlaget for koordineringen mellom ulike 

politikkområder hvor arbeidslivets parter og myndighetene har spilt en sentral 

rolle.  
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Som et resultat av relativt jevn maktbalanse mellom partene og høy gjensidig 

tillit har kriser og konflikter i arbeidslivet ofte blitt håndtert gjennom brede 

kompromisser. 

 

Dette klassekompromisset, eller konfliktpartnerskapet som det også kan kalles, 

mellom organisasjoner og partier er en nøkkel til å forstå utviklingen i den 

nordiske modellen. 

 

Det sier seg selv at det i seg selv ikke har forhindret konflikter. Det har vært 

mange streiker – selv om antall streikedager er ganske få i Norge – og det har 

vært kriser. Vi unngikk ikke finanskrisen i 2008/09. 

 

Det dette partnerskapet imidlertid har sørget for, er å gjøre konfliktene og 

krisene overvinnbare. Og det har lagt til rette for at vi har gjennomført store 

reformer uten mye konflikt.  

 

Hvordan har vi klart å opprettholde denne modellen?  

 

For det første handler det om organisering. 

 

Det handler om sterke og representative fagforeninger,  

 

Og det handler om parter i arbeidslivet som samarbeider og har gjensidig tillit 

og respekt for hverandre og det systemet vi har bygd sammen. 

 

Det vi har fått ut av dette er en forutsigbarhet, en villighet til å finne løsninger på 

felles utfordringer. 

 

--- 

 

I Norge har dette partnerskapet historisk sett blitt underbygd av myndighetene, 

og et av de viktigste aspektene i den politikken er skattefradrag for 

fagforeningskontingent. 

 

Det finnes gode grunner til hvorfor dette er viktig. Det er en klar sammenheng 

mellom dette fradraget og økt organisasjonsgrad.  
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Økt skattefradrag for fagforeningskontingenten fører til høyere medlemskap i 

fagforeninger og har ført til lavere nedgang i organisasjonsgraden i Norge enn 

mange andre land gjennom de siste tiårene. 

 

Forskning viser at det igjen fører til en betydelig økning både i lønninger og 

produktivitet.  

 

LO Norge har et forslag om dette til handlingsprogrammet som ikke har 
fått støtte. Siden det har blitt vist til at andre skatteforslag ligger under 
nasjonal kompetanse, kan vi forstå dette. Og vil således ikke 
opprettholde forslaget.  
 
Men vi vil oppfordre ETUC og alle medlemsorganisasjoner til å jobbe for 
at de nasjonale myndigheter legger tilrette for det organiserte arbeidslivet 
gjennom økonomiske insentiver. 
 
Gode venner Det gir tre positive ting på en gang.  
Noe vi i Norge kaller et Kinderegg:  
 
Det gir høyere organisasjonsgrad. Økning i lønninger og høyere 
produktivitet. 
 

Takk for oppmerksomheten. 


