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Hvem forvalter 
arbeidsplassdemokratiet? 

Hva hjemler  
arbeidsplassdemokratiet?



Fagbevegelsen
• De første fagforeningene ble etablert i 1870 

årene 
• LO ble stiftet 1. april 1899 
• Den viktigste enkeltfaktor - den industrielle 

revolusjon - resultat av nye oppfinnelser: 
dampmaskinen, vannkraften og elektrisiteten 
= nye produksjonsmåter, masseproduksjon
= behov for arbeidskraft i sentrale strøk - 
migrasjon og en voksende arbeiderklasse

http://www.lo.no/


Fagbevegelsen
• Dårlige arbeidsforhold, elendig lønn, lange 

arbeidsdager, skitt støy, barnearbeid. 
Arbeidsfolk hadde ingen annen utvei for å tjene 
til livsopphold enn å jobbe livet 
av seg, bokstavelig talt

• Fagbevegelsen vokste i 
styrke og makt fra forrige 
århundreskifte

• NTL ble stiftet i 1947



Historikk – Lov- og avtaleverk

• Bergverksloven i 1842 - beskyttet 
gruvearbeidere mot de verste utslagene 
av helsefare i gruveindustrien

• Sunnhetsloven av 1860
• Lov av 27. juni 1892 om 

tilsyn med arbeid i 
fabrikker 

• Loven forbedret i 1909



Historikk – Lov- og avtaleverk
• 1907 - Forløperen til hovedavtalen
• 1919 - Stortinget vedtok 8 timers dagen og 

en ukes ferie med lønn
• I 1921 streiket 150.000 arbeidere 

-arbeidsgiverne krevde lønnsnedslag
• Streikeretten var ikke lovfestet - streiken 

ble betegnet ulovlig
• 1927 - Arbeidstvistloven som ga arbeidere 

i privat sektor streikerett



Historikk – Lov- og avtaleverk

• Krakket i 1929 - Fagforeningene kjempet 
med ryggen mot veggen - stadige krav om 
lønnsnedslag fra arbeidsgiverne – 
godta dette eller 
miste jobben – 
fikk sparken eller 
bedriften gikk konkurs 



Historikk – Lov- og avtaleverk
• 1931 Menstadslaget - avslutningen på Norges 

største arbeidskonflikt. 
• Opptakten - en lockout av 60.000 arbeidere i 6 

mnd. bla. ved Norsk Hydros anlegg på Menstad 
ved Skien

• Arbeidsgiverne prøvde å få inn streikebrytere
• Arbeiderne ville holde streikebryterne ute
• Politiet ble tilkalt - mange ble såret
• Konfliktårene resulterte i at alle parter skjønte at 

forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere 
måtte reguleres – 



Historikk – Lov- og avtaleverk

• 1935 - den første Hovedavtalen i privat 
sektor

• 1956 - de første avtaler om sykelønn 
• 1958 – Tjenestetvistloven: ga oss i staten 

rett til tariffavtaler og streikerett 
• I 1959 var fortsatt normalarbeidstiden 45 

timer i uka 
• 1964 - Lovfestet fire ukers ferie med lønn



Historikk – Lov- og avtaleverk

• 1978 lov om sykelønn: Alle fikk full lønn 
under sykdom. Tidligere: Bare de som 
hadde tariffavtale hadde denne rettigheten

• 1980 - Den første 
hovedavtalen 
i staten



Arbeidsmiljøloven – 
En demokratilov for arbeidslivet

• 1936 - forløperen til Arbeidsmiljøloven slik 
vi kjenner den i dag. 

• Forbedring i 1956 
• Den nåværende fikk vi i 1977, med siste 

endring i 2005
• Hjemler HMS på arbeidsplassen
• Hjemler også utstrakt demokrati for 

arbeidstakernes representanter



Tillitsvalgte
Ulike funksjoner, ulike hjemler og ulik 

myndighet

Tre hovedtyper tillitsvalgte:

    Valgt med hjemmel i lovverket 
    Valgt med hjemmel i forbundets 
       vedtekter 

    Valgt med hjemmel i avtaleverket 



Tillitsvalgte
• Valgt med hjemmel i lovverket:

Tjenestemannsloven: Innstillings- og 
tilsettingsråd
Arbeidsmiljøloven: Hovedverneombud, 
Verneombud, representanter i AMU

• Valgt med hjemmel i NTLs vedtekter:
NTLs, landsforeningens og avdelingens 
tillitsvalgte



Avtaletillitsvalgte
Valgt med hjemmel i Hovedavtale 

eller Overenskomst hvor bla. 
tjenestemannsorganisasjonene er 
parter:

 
Hovedtillitsvalgt

Avdelings- og/eller plasstillitsvalgt  



Den/de tillitsvalgte

Velges av medlemmene og får 
sine fullmakter fra dem

Opptrer på vegne av og binder 
medlemmene



Definisjoner - Tariffavtale 
– Jf. tjenestetvistlovens § 11

  • Tariffavtale er en skriftlig avtale mellom 
staten og en hovedsammenslutning, 
tjenestemannsorganisasjon eller annen 
organisasjon som nevnt i TJML § 3 - Om 
lønns- og arbeidsvilkår  

• En hovedtariffavtale er en tariffavtale om 
generelle lønns- og arbeidsvilkår som 
omfatter flere virksomheter (alle statlige 
etater)



Nye styringsprinsipper – 
En ny hverdag for tillitsvalgte, 
medlemmer og ansatte?

Fortsatt 
arbeidsplassdemokrati slik vi 

kjenner det?



Hva er spesielt med 
statsforvaltningen?

MANGE KRYSSENDE INTERESSER OG KRAV
• Leverer oftest ikke-materielle og ikke-målbare 

tjenester
• Lov- og regelstyrt og utøver skjønn
• Skal tilfredsstille et mangfold av aktører, roller, 

mål og interesser
• Oppfatningene av hva som er god forvaltning er 

ulike og variable - og endrer seg over tid
• Ethvert hensyn statsforvaltningen skal ivareta er 

en mulig kilde til legitimitet, så vel som kritikk



Myten om staten og omstilling
”Staten er lite omstillingsvillig eller 

omstillingsdyktig”

• Det har vært kontinuerlige omstillings- og 
fristillingsprosesser gjennom hele 1990-tallet og 
tempoet har økt i dette århundredet

• Statsansatte har vært 
igjennom flere 
omorganiseringer enn 
både privat og kommunal sektor



Drømmen om en 
konkurransetilpasset stat

”Gjennom fristilling skal statlige 
virksomheter settes i stand til å møte 
konkurranse ved at den blir 
frikoblet fra alminnelige statlige og 
forvaltningsmessige og parlamentariske 
beslutningsrutiner og konkurransemessig 
hemmende fellesordninger av lønns- og 
personalmessig karakter.”
       Tore Grønlie.

”Drømmen om en konkurransetilpasset stat”



Den nye staten
Den nye staten er karakterisert ved spredning av 

oppgaver - eller ønsker om spredning av 
oppgaver - fra det sentrale statsapparatet til 
institusjoner, styringsorganer eller styringsnivåer 
utenfor dette, som utfører oppgaver på vegne av 
staten.

Den er også karakterisert ved nedbygging - eller 
ønsker om nedbygging av hierarkier og av 
sammenbindende institusjonaliserte ordninger i 
form av felles regelverk og 
felles lønns- og 
personalsystemer.

Tore Grønlie og Per Selle
”Fortsatt en stat?”



Den nye staten
Et resultat av reformer som har sin ideologiske 

bakgrunn i:
Kritikk mot den økonomiske politikken som ligger til 
grunn for velferdsstaten, velferdsstatens (store) 
byråkrati, velferdsstatens sk. styringsproblemer og  
velferdsstatens påståtte mangel på målrettethet og 
individorientering

Det har skjedd grunnleggende endringer av 
struktur, styringsprinsipper og 
virkemiddelbruk

Statsforvaltningen er sterkt redusert og antallet 
statseide selskap har økt Rapport fra FAFO 2006



New Public Management New Public Management 
(NMP)(NMP)

• Reformbølge for forvaltning og 
styring i offentlig sektor siden 1980-
tallet

• Overordnet mål: Modernisering og 
effektivisering av offentlig sektor

• Økt vekt på resultater, marked, 
konkurranse, profesjonell ledelse og 
brukerorientering

• Virkemidler: konkurranseutsetting, 
privatisering, internfakturering og 
stykkprisfinansiering



Mer markedsbaserte løsninger
• Krav om lønnsomhet og avkastning
• Krav om anbud og konkurranse
• Krav om effektivitet og mål –og resultatstyring
• Krav om mer kontroll og tilsyn

Samfunnsutviklingen drives av:
teknologiske nyvinninger, ideologi, økonomiske interesser 

og (internasjonale) organisasjoner: EU, WHO; VB
og 
politiske vedtak i Norge

Stikkord er tilpasning, ikke styring



Et demokratisk problem

”Politikerne har overlatt forvaltningen 
av offentlig sektor til økonomiske 
måleparametere og et mylder av 
underselskaper som skal konkurrere 
mot hverandre.”

Finn Lied Industriminister 
fra AP på 70-tallet



En ny hverdag for oss?
”I den grad det er interessekonflikter knyttet til 
arbeidstid, medvirkning og jobbtrygghet for 
ansatte på den ene side 
og 
kunder, brukere og eiere på den annen side
fører økt konkurranse og mer markedsbasert 
eierskap til at sistnevntes interesser får økt 
gjennomslag på bekostning av de ansattes 
interesser.”
NOU 1999:34 s.16 Colbjørnsenutvalget



En ny hverdag for oss
• Effektivisering:

sammenslåing av virksomheter og etater
• Konkurranseutsetting og anbud (sk. innsparinger):

- outsourcing/sette ut tjenester:
IKT-drift, kantine, renhold

- mer konsulentbruk og innleie av arbeidstakere:
slipper å tilsette folk fast, de får færre rettigheter - 

arbeidsgiver færre forpliktelser. Jo flere midlertidige: jo færre stiller 
krav eller mener at de trenger fagforeninger

• Fokus på budsjett – ikke behovet for tjenestene:
- budsjettet og de økonomiske ressursene styrer 
   aktivitetene

• Blir det bedre tjenester – bedre service 
til borgerne som de sier er 
hensikten med dette?



Nye ledere og ny ledelsesfilosofi i staten

Ledere som (muligens) har lært å lede, 
men som ikke kan fag

Det styres ovenfra og ned
Ledere er opptatt av resultater, mer enn 

tillit, samarbeid og et godt arbeidsmiljø
Ledere ser på medbestemmelse og 

medvirkning fra de tillitsvalgte og ansatte 
som ”plunder og heft”



Utfordringer for de tilsatte
Den faglige kvaliteten settes under press pga. 

krav om økt effektivitet og målesystemer som 
ikke fanger opp alle sider ved 
saksbehandlingen

Mindre jobbtilfredshet 
 Følelse av å ikke gjøre jobben godt nok
Uklare linjer – lederansvar pulveriseres
 Individualisering – ”en hver må sørge for seg”
Den enkeltes innflytelse svekkes
Dårligere arbeidsmiljø



Et mer brutalt arbeidsliv

Nye norske data viser :
 Flere opplever krav om at mer skal gjøres, på 

kortere tid og med høyere kvalitet.
 Buffere faller bort, pausene blir kortere
 Velferdsordninger (bla. permisjoner) reduseres
 Kompetanse varer kortere enn tidligere
 Stadig nye oppgaver
 Mindre tid til opplæring og kompetansepåfyll
 1/5 mener at arbeidshelsa er blitt dårligere i 

løpet av to år (1996-1998) 



Et mer brutalt arbeidsliv
Utrygghet og uro for arbeid og 

opparbeidede rettigheter 
Økt omstillingstakt, sammenslåinger, 

nedbemanninger, flytting av etablerte 
arbeidsplasser

Løsere organisering i team og prosjekt
Færre fast tilsatte – mer bruk av 

konsulenter og engasjementstillinger
Høyere sykefravær
Mer utstøting



Utfordringer for fagbevegelsen og de 
tillitsvalgte

Press mot rettigheter:
• Medbestemmelsen
• Arbeidstid og fritid
• Ansettelsesvernet
• Sykelønn
• Pensjon
• Den kollektive lønnsdannelsen



Lov- og avtaleverket under press

• Arbeidsgiverbegrepet endrer seg
• Arbeidstakerbegrepet endrer seg
• Anbuds- og konkurranseøkonomi
• Tariffhopping
• Krav om mer lokal, 

individuell 
lønnsdannelse



Tillitsvalgte og deres rolle under 
press

• De fleste opplever rollen som mer krevende,
vanskeligere og mer kompleks

• Ny ledertype i staten
Tillitsvalgtrollen ses i mindre grad 
på som naturlig

• Nye organisasjonsmodeller
- flat struktur, team- eller 
prosjektorganisering

• Ledelse og ansvar mer uklart



Tillitsvalgte under press
• Økt bruk av styrer – uklarheter rundt 

styrerepresentasjon og medbestemmelsen 
etter Hovedavtalen

• Flere beslutninger tas i lukkede rom
- blir bare presentert for en konklusjon

• Innflytelse og medbestemmelse svekkes
• Økende misnøye blant medlemmene – 

urealistiske krav - økt krysspress



Hva betyr dette for arbeidstakerne?

•En svekket fagbevegelse og svekkede 
lover og avtaler 
mer makt til dem som ønsker en slik 
utvikling
mindre makt og svakere beskyttelse av 
arbeidstakere
mer utnytting, underbetaling, utstøting og 
sosial dumping



Hva betyr alt dette for samfunnet 
vårt?

Når offentlig sektor, som legger til rette for 
og leverer velferdsordningene, er truet 
- er velferdsordningene også truet
Velferdsordningene, sammen med 
skattesystemet, er 
bærebjelkene i 
velferdsstaten

Følgelig er hele 
velferdsstaten vår truet



Dette handler grunnleggende om 
hvilket samfunn vi vil ha

• Et samfunn som står for en rettferdig 
fordeling og tilbud til alle som trenger det?

• Et samfunn hvor viktige oppgaver løses i 
offentlig regi?

• Et samfunn hvor de offentlige midlene kommer 
innbyggerne til gode og ikke blir til overskudd i 
privat virksomhet?

• Et samfunn hvor vi kan bruke vår kompetanse 
og innflytelse til å arbeide for en fornyelse av 
offentlig sektor som er forenlig med 
arbeiderbevegelsens grunnprinsipper?



Ingenting er vunnet en gang for alle
• Fagbevegelsen var avgjørende for 

medbestemmelsen, oppbyggingen av 
velferdsstaten, offentlige tjenester og 
velferdsordningene

• De fleste velferdsordninger startet som 
rettigheter for fagorganiserte:
- sykelønn, pensjon, ferie og 
vern mot skade og sykdom (HMS)

• Fagbevegelsen er også 
avgjørende for å bevare 
velferdsstaten og 
velferdstjenestene



Hvilket samfunn vil disse tre ha?
Soria Moria 2009



Politisk plattform for
flertallsregjeringen

”Den norske samfunnsmodellen skiller oss fra 
de fleste andre land ved at vi har en 
omfattende offentlig sektor som sikrer velferd, 
omsorg, helse og utdanning, et velorganisert 
arbeids- og næringsliv, et betydelig offentlig 
eierskap og høy yrkesdeltakelse. 
Regjeringen vil forsterke, forbedre og fornye 
denne samfunnsmodellen. Vi vil satse på 
fellesskapsløsninger og en sterk offentlig 
sektor også i framtiden.”

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.rootsweb.ancestry.com/~norway/SoriaMoria.JPG&imgrefurl=http://www.rootsweb.ancestry.com/~norway/SoriaMoriaCastle.htm&h=800&w=1214&sz=99&tbnid=wstitRMwUe_joM:&tbnh=99&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dsoria%2Bmoria&hl=no&usg=__-frGZNwj1SRV2-oKSgj2_mh001g=&ei=czZgS7HWIsnW-QbaptnIDA&sa=X&oi=image_result&resnum=10&ct=image&ved=0CDMQ9QEwCQ


Politisk plattform for
flertallsregjeringen

• Innflytelse og medbestemmelse for offentlig 
ansatte og deres organisasjoner er et 
avgjørende virkemiddel i dette arbeidet.

• Regjeringen vil ikke privatisere eller 
kommersialisere grunnleggende 
velferdstjenester.

• Regjeringen skal føre en aktiv 
arbeidsgiverpolitikk der ledere og ansatte spiller 
på lag. Vi vil videreføre lov og avtaleverk for 
medbestemmelse og medvirkning.
Dette bidrar til effektiv utvikling, oppgaveløsning 
og resultater.

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.rootsweb.ancestry.com/~norway/SoriaMoria.JPG&imgrefurl=http://www.rootsweb.ancestry.com/~norway/SoriaMoriaCastle.htm&h=800&w=1214&sz=99&tbnid=wstitRMwUe_joM:&tbnh=99&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dsoria%2Bmoria&hl=no&usg=__-frGZNwj1SRV2-oKSgj2_mh001g=&ei=czZgS7HWIsnW-QbaptnIDA&sa=X&oi=image_result&resnum=10&ct=image&ved=0CDMQ9QEwCQ


Hva kan vi gjøre?
• Ta det politikerne sier på alvor – konfronter dem
    og retorikken – still spørsmål ved det som 

lanseres som selvfølgeligheter
• Minne dem på lederplattformen og 

Forvaltningsmeldingen i staten fra 2009 
• Være proaktive – lansere reformer og alternativer
• Bidra til presset for at det skal etableres regler for 

”god offentlig forvaltning og økonomistyring 
tilpasset offentlig sektor”

• Sette oss inn i nye begrep og teorier: 
”Medarbeiderskapet” – ikke ”Lederskapet”
”Økt samordning” og ”Whole-of-Government”



Hva kan vi gjøre?
•Bidra til opplysning og skolering 
– egen og andres
•Bruke avtaleverket aktivt – være 
kompromissvillige, men ikke gå på akkord
•Forsvare forvaltningen og velferdsstaten til 
beste for våre medlemmer og alle innbyggere i 
Norge
• Danne nettverk med andre som vil det samme 
som oss
 For velferdsstaten
 Manifest



Fagbevegelsen er mer nødvendig enn 
noen gang

• Vi må slå tilbake den grove, hensynsløse 
utnyttelsen av arbeidere som ny teknologi og nye 
regler for verdenshandel, spesielt med valuta har 
åpnet for

• Det foregår fagforeningsknusing, feks. i England og 
USA – 
Vi merker også klare tendenser til dette i Norge



Fagbevegelsen er mer nødvendig enn 
noen gang

• Vi må finne nye måter å jobbe på
• Vi må samarbeide mer, også her hjemme. 
• Vi må bruke den nye teknologien 
• Vi må se på hele verden og alle arbeidere 

eller lønnsmottagere som våre likeverdige, 
som har samme krav på 
god behandling, akseptabel 
lønn og beskyttelse mot 
uverdige arbeidsforhold 
som oss selv



Hva gjøres? 
• Alternativer til nytt økonomistyringssystem 

finnes – flere forskningsrapporter bla.
• LO viderefører forskningsoppdrag om det 

alternative økonomistyringssystemet i 
offentlig sektor – Rapport lagt  frem på LO-
kongressen 09 – NTL initierte en uttalelse

• LO har bedt om en Stortingsmelding om 
systemet. Finansdepartementet har så langt 
avvist dette

• Flere jobber aktivt mot NPM på ulike måter 
og i ulike fora 



Vil du vite mer om NPM?
• http://www.velferdsstaten.no/
• http://www.attac.no/meninger/1123750428
• www.ntl.no Søk på NPM
• http://www.fagforbundet.no Søk på NPM
• http://www.lo.no/s/Naringspolitikk/Bedriftsutvikling-og-omstilling/?tabid=119

 Søk på NPM
• http://www.de-facto.no/
• http://www.fafo.no/pro/sit-drgrad.htm
• http://www.sv.no/found/search?query=npm

http://www.velferdsstaten.no/
http://www.attac.no/meninger/1123750428
http://www.ntl.no/
http://www.fagforbundet.no/
http://www.lo.no/s/Naringspolitikk/Bedriftsutvikling-og-omstilling/?tabid=119
http://www.de-facto.no/
http://www.fafo.no/pro/sit-drgrad.htm
http://www.sv.no/found/search?query=npm
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