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Medlemsförslag
om nordiska trepartssamtal
Trepartssamtalen är en grund för den nordiska modellen. Samtalen är en
av anledningarna till att vi i dag i Norden har en så pass framgångsrik region. Nordiska samtal genomfördes under en lång tid mellan Nordiska ministerrådet, näringslivet och fackföreningarna. De här samtalen har nu tyvärr helt upphört då näringslivssidan hänvisar till att trepartssamtal på
nordisk nivå inte fyller någon funktion.
Detta är något som vi ser som beklagligt. Det finns fortfarande ett värde i
att ha trepartssamtal, även om situationen ser annorlunda ut idag jämfört
med den tiden då det lades en större vikt vid samtalen.
Det finns en förståelse för näringslivets argumentation om att trepartssamtalen på nordisk nivå inte längre fyller samma funktion. Trots att vi nu
har en annan situation där bland annat EU består av 28 medlemsstater
och det kan för vissa kännas överflödigt med samtal på nordisk nivå.
Dock så finns det mycket med att vinna på att ta upp trepartssamtalen på
nytt. Det finns trotts allt ett värde i att ha samtal på nordisk nivå där parterna kan hitta en gemensam praxis för hur vi kan få en stark och förutsägbar arbetsmarknad i Norden. Något som sedan kan utgöra grunden för
hur vi kan lösa problem i EU/EES-området i framtiden.
Det ligger i alla seriösa parters intresse att vi har en fungerande nordisk
arbetsmarknad där det finns justa villkor. Det gynnar både arbetstagare
och företag som följer de lagar och regler som finns.
Tanken med trepartssamtal har med jämna mellanrum lyfts fram inom
Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet under de senaste åren. Under
Norges ordförandeskap i ministerrådet gavs ämbetsmannakommittén för
jämställdhet uppdraget att anordna trepartssamtal i syfte att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Frågan lyftes igen av Norges dåvarande arbetsmarknadsminister Anniken Huitfeldt under en konferens
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som behandlade ungdomsarbetslöshet arrangerad av den svenska regeringen 2013. Huitfeldts idé om trepartssamtal rörande ungdomsarbetslöshet fick positivt respons men det sades att det är svårt att få till detta på
nordisk nivå då det på arbetsgivarsidan inte finns samma organisering på
nordisk nivå som det gör på den fackliga sidan.
Till stor del så är det just detta som är en av de större frågorna att hantera när det gäller att få till konstruktiva trepartssamtal. På den fackliga
sidan finns ett väl utbyggt och fungerade samarbete, både på förbundsnivå men även på nationell nivå. På arbetsgivarsidan är detta samarbetet
inte på samma nivå. Arbetsgivarorganisationerna har ett löst samarbete,
exempelvis så medfinansierade de tillsammans med Nordiska ministerrådet ett projekt om den nordiska modellen. Men det finns inte, likt exempelvis Nordens fackliga samarbetsorganisation (NFS), ett gemensamt finansierat kansli som dagligen arbetar med de nordiska frågorna. Det är
något som försvårar möjligheterna till breda samtal om exempelvis den
nordiska arbetsmarknadens framtid på längre sikt. Men det öppnar samtidigt upp för samtal inom specifika områden på arbetsmarknaden där personer med god sakkunskap kan mötas och diskutera mer djupgående om
hinder inom deras områden.
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Vad vi önskar är en konferens där arbetsmarknadens tre parter medverkar. Medlemsförslaget ämnar även att sikta in sig på ett aktuellt område
på arbetsmarknaden. Vi tror att det finns möjligheter att få fram konstruktiva lösningar inom områden där det är problem. Detta för att öka
möjligheterna till att alla medverkande får ut något av konferensen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Den socialdemokratiska gruppen i
Nordiska rådet att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att genomföra årliga konferenser med trepartssamtal som modell
inom ett arbetsmarknadsområde där konstruktiva lösningar på aktuella men även strukturella hinder kan diskuteras
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