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1.

ĮVADAS

Šiaurės šalių darbo modelis sprendžia problemas ir prisitaiko prie naujų
aplinkybių, išlaikant esminį socialinių partnerių bendradarbiavimą.
(Guy Ryder, TDO generalinis direktorius)
Šiaurės šalių darbo modelis, pasižymintis socialiniu dialogu ir trišališkumu,
tapo Šiaurės šalių – Danijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos ir Švedijos –
prekės ženklu. Trišalis bendradarbiavimas vykdomas peržengiant politines
skiriamąsias linijas ir šiandien laikomas itin svarbiu šalies ekonomikai. XX
amžiaus pradžioje mažai kas būtų pagalvojęs, kad socialinis dialogas ir
trišališkumas ateityje bus laikomi konkurenciniu pranašumu.

Praeities ir ateities modelis
Įtakingos Norvegijos darbo sektoriaus organizacijos. Abu socialiniai partneriai
pabrėžė iššūkius, su kuriais susidurs Norvegijos ekonomika ateityje, ir pabrėžė
šiuos tikslus, kurių siekdami įsipareigojo dirbti kartu:
•

platūs susitarimai dėl atlyginimų,

•

didesnis dėmesys įgūdžiams ir mokymui,

•

tvari ekonominė politika, skatinanti augimą, siekiant užtikrinti
didesnį užimtumą.
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https://www.norden.org/en/nyhed/nordic-region-inspires-i lo-pursue-equal-pay-and-

„Ateitį pasitiksime atnaujinę ir sustiprinę socialinių partnerių bendradarbiavimą“.2
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Tvarumo iniciatyva demonstruoja kai kurias Šiaurės šalių trišalio
modelio ypatybes. Socialiniai partneriai nebūtinai sutaria dėl visų priemonių,
tačiau pripažįsta bendradarbiavimo svarbą. Priemonės yra savanoriškos,
pagrįstos pasitikėjimu ir, jei reikia, paremtos vyriausybine pagalba ir politika.
Tokios iniciatyvos buvo priimtos ne kartą, įskaitant pastangas spręsti
didėjančio nedarbo ir mažėjančio našumo laikotarpius. Pastarųjų metų
globalizacijos iššūkiai buvo įtraukti į darbotvarkę. Santykiai remiasi stipriais
partneriais ir pusiausvyra tarp konflikto ir bendradarbiavimo. Trišalis modelis
yra lankstus, laikui bėgant kinta tiek koordinuoto darbo užmokesčio
formavimo laipsnis, tiek bendradarbiavimo dalykai. Tačiau nors ankstesni
iššūkiai buvo išspręsti bendradarbiaujant socialiniams partneriams, kintantis
darbo pasaulis reikalauja greitesnių atsakymų ir apima naują, dar nematytą
iššūkį – perėjimą prie anglies dioksido neutralios ekonomikos.
Šis pristatymas apžvelgia daugiau nei 100 metų trukusių darbo santykių
pradžią Norvegijos/Šiaurės šalių darbiniame gyvenime ir laipsnišką socialinio
dialogo, kaip šis terminas suprantamas šiandien, atsiradimą, o vėliau
apžvelgiamos svarbios institucijos, kurios ir toliau skatino dialogą. per metus
nuo 2000 m. Tada apžvelgiami iššūkiai, su kuriais susidursite ateityje.
Pirmiausia pateikiama trumpa istorinė informacija, parodanti ilgas istorines
dabartinio trišalio ir socialinio dialogo modelio šaknis. Tada nagrinėjami veikėjai
ir institucijos, kuriomis grindžiamas Norvegijos darbo rinkos modelis: stiprūs
veikėjai abiejose darbo rinkos pusėse ir institucijos, užtikrinančios
pasitikėjimą ir nuspėjamumą, tuo pat metu galinčios prisitaikyti prie pokyčių.
Darbo užmokesčio nustatymo modelis yra būtinas norint, kad trišalė
veikla Norvegijoje būtų gyvybinga, o ataskaitoje toliau aptariama, kaip ir
kodėl darbo užmokesčio koordinavimas laikomas itin svarbiu. Tačiau
trišališkumas ir socialinis dialogas apima daugybę sričių. Siekiant iliustruoti
bendradarbiavimo įvairovę, pristatymuose nagrinėjamos tokios temos kaip
įgūdžių ugdymas, įvairovė ir įtrauktis bei darbo aplinkos standartai. Kaip
nuoroda į „darbo ateitį“, aptariama, kaip pastarojo meto pokyčiai darbo
rinkoje reiškia, kad socialiniai partneriai ir Vyriausybė turi ieškoti naujų
sprendimų senoms problemoms spręsti. Galiausiai pranešime kalbama apie
darbo ateitį – kokie yra svarbūs iššūkiai darbdaviams ir darbuotojams
Norvegijoje, ar ir kaip trišališkumas gali prisidėti prie geresnio prisitaikymo
prie ateities Norvegijoje ir kitur.
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Norvegijos darbo rinka
Norvegijos darbo rinkai būdingas aukštas užimtumo lygis, reikšminga lyčių lygybė ir
santykinai maža netipinių darbo formų dalis. Darbo rinkos reguliavimas grindžiamas
nustatytais įstatymais ir pramonės lygio kolektyvinėmis sutartimis, papildytomis
sektoriaus ar įmonės lygio specialiomis sutartimis. Derybos šalys „žaidimo taisykles“
ir bendro sprendimo teises reglamentavo vadinamosiose pagrindinėse sutartyse, o
darbo sąlygos iš dalies nustatytos kolektyvinėse sutartyse, o iš dalies – įstatyme.
Darbo užmokesčio nustatymas yra socialinių partnerių sfera, o nacionalinio įstatymo
nustatyto minimalaus atlyginimo nėra.
Profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos vaidina lemiamą vaidmenį darbo rinkos
raidoje. Norvegija yra Europos Sąjungos bendrosios rinkos dalis pagal Europos
ekonominės erdvės (EEE) susitarimą nuo 1994 m.

Darbo rinkos statistika (2018 m.)
Moterų (15–74 m.) užimtumo lygis
Moterų (25–66 m.) užimtumo lygis
Vyrų (15-74 metų) užimtumo lygis
Vyrų (25-66 metų) užimtumo lygis
Bendras užimtumo lygis (20–66 m.)
Migrantų (20–66 m.) užimtumo lygis
Nedarbo lygis (15–74 metų)
Nedarbo lygis (15-24 metų)

Procentai

64,5
78,6
69,3
84,9
76,2
66,6
3,9
9,6

-

Migrantų (15–74 m.) nedarbo lygis
Darbas ne visą darbo dieną (15-74 m.)
Laikinosios sutartys (darbuotojai nuo 15 iki 74 metų)
Lyčių darbo užmokesčio skirtumas – moterų
vidurkis, susijęs su vyrų vidurkiu

8,4
25,1
8,4
87,1

-

Produktyvumo augimas (darbas) 2017-18 m

1,2

-

Nelaimingi atsitikimai darbe

8 iš 1000 darbuotojų

Šaltinis: Norvegijos statistika, NOU 2019: 6, Nergaard, 2018a.
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2.

SUSIBŪRIMAS: ISTORINĖS
APLINKYBĖS

Pirmosios nacionalinės konfederacijos Norvegijoje buvo įsteigtos 1899 m.
(Norvegijos profesinių sąjungų konfederacija, LO) ir 1900 m. (Norvegijos
darbdavių asociacija, N.A.F.),3 Norvegijai pradėjus transformaciją iš agrarinės
į pramoninę ekonomiką. Profesinės sąjungos ir darbdavių asociacijos jau
egzistavo visoje šalyje. Pirmoji sektoriaus lygmens kolektyvinė sutartis buvo
pasirašyta 1907 m. Jis apėmė metalo sektorių ir nustatė privalomus minimalius
darbo užmokesčio, vienetinio darbo ir darbo laiko reglamentus bei įvedė
keletą svarbių principų: darbdavių pripažinimą darbuotojų teise organizuotis ir
rinkti patikėtinius, o profesinės sąjungos priėmė vadovybės prerogatyvą, ty
darbdavių teisę organizuoti darbą (Olstad, 2010). Metalo pramonės susitarimą
greitai papildė kiti šalies masto sektoriaus lygio susitarimai.
XX amžiaus pradžioje pramoniniams santykiams buvo būdingas darbo
konfliktas ir klasių kova. Nacionalinių kolektyvinių sutarčių ir stipresnių
organizacijų atsiradimas lėmė konfliktų mastų išplėtimą, o tai sukėlė didelių
visuomeninių pasekmių. Todėl valdžios institucijos ir sektoriaus partneriai
matė poreikį reglamentuoti atvejus, kada būtų galima imtis kolektyvinių
veiksmų. Norvegijos darbo ginčų įstatyme (1915 m.) buvo nustatytos
nuostatos dėl privalomo tarpininkavimo prieš streikus/lokautus, teisinių ginčų
(kolektyvinių sutarčių aiškinimo) ir ginčų dėl interesų (streiko/lokauto)
atskyrimo ir įsteigtas specialus teismas teisminiai ginčai (Norvegijos darbo
teismas). Reglamente taip pat buvo nustatyta darbo taikos pareiga
kolektyvinės sutarties galiojimo laikotarpiu (Alsos ir kt., 2016; Nergaard,
2016).
Nepaisant stipraus priešpriešos tarp LO ir N.A.F. tuo metu jie susitarė
dėl principo, kad už kolektyvines derybas ir ginčų sprendimą bus atsakingi
patys partneriai, o ne Vyriausybė. Šį principą vis dar labai palaiko Norvegijos
socialiniai partneriai.
3

Dabar ji žinoma kaip Norvegijos įmonių konfederacija (NHO).
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Dabartinis darbo ginčų įstatymas4 iš esmės panašus į 1915 m. įstatymą,
o nacionalinis mediatorius ir darbo ginčų teismas nuo 1915 m. vaidina
pagrindinį vaidmenį formuojant darbo užmokestį ir trišalį bendradarbiavimą
(Nergaard, 2016 m.). Šios institucijos iš esmės yra neprieštaringos ir jas labai
gerbia socialiniai partneriai. Apskritai, sektoriniai konfliktai (streikai ir
lokautas) dažniausiai kyla tik derybų dėl kolektyvinių sutarčių etapų metu, o
kiti konfliktai yra labai reti.
Norvegija ir TDO
Norvegija yra Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) narė nuo pat jos įkūrimo
1919 m. ir buvo gerai atstovaujama pirmojoje tarptautinėje darbo konferencijoje
Vašingtone 1919 m. Kituose posėdžiuose dalyvavo ir Vyriausybės bei darbdavių
atstovai. Tačiau TDO buvo prieštaringas profesinėms sąjungoms ir jos nedalyvavo
iki 1934 m. (Heldal, 1994). Įstojus LO, Norvegija aktyviau įsitraukė į TDO, o
keletas tarptautinių darbo konvencijų buvo įtrauktos į nacionalinę politinę
darbotvarkę. 1935 m. buvo įkurtas trišalis komitetas, kuriame dalyvavo
Nacionalinis tarpininkas ir profesinių sąjungų bei NAF lyderiai, nagrinėjantis 40
valandų darbo savaitės įvedimo pasekmes gamybos sektoriuje, kuriame vienas
svarbiausių klausimų. aptartas buvo Keturiasdešimties valandų savaitės
konvencija, 1935 (Nr. 47) (Heldal, 1994).
Po Antrojo pasaulinio karo TDO 1951 m. vienodo atlyginimo konvencija (Nr.
100) Norvegijoje buvo daug diskusijų objektas. Galiausiai konvencija buvo
ratifikuota 1959 m. ir ja pasinaudojo organizacijos, pasisakančios už vienodą
darbo užmokestį. Nors Norvegijos darbo rinka yra gerai reguliuojama, TDO
konvencijos vis dar atlieka svarbų vaidmenį tam tikrose srityse. 1949 m.
Darbo sąlygų (viešųjų sutarčių) konvencija (Nr. 94) buvo panaudota siekiant
sustabdyti konkurenciją dėl mažų atlyginimų naujojo tūkstantmečio pradžioje
(žr. toliau) ir Asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas apsaugos
konvenciją, 1948 m. (Nr. 87) ir 1949 m. Teisės organizuotis ir kolektyvinių
derybų konvencija (Nr. 98) profesinės sąjungos rėmėsi keletą kartų (žr. toliau).
Pastaraisiais metais Norvegija buvo labai aktyvi Tarptautinės darbo
konferencijos ir TDO valdymo organo dalyvė. 1948 m. buvo įkurtas trišalis
Norvegijos TDO komitetas (pagal Trišalių konsultacijų (tarptautinių darbo
standartų) konvenciją, 1976 m. (Nr. 144)), sudarytas iš valdžios institucijų,
profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovų, kuriam pirmininkauja
ministras. darbo ir socialinių reikalų. Komitetas veikia kaip patariamasis ir
konsultacinis Vyriausybės organas, turi būti išklausytas ir įtrauktas į
konsultacijas visais klausimais, kylančiais dėl Norvegijos narystės TDO.
Tačiau vis tiek galima teigti, kad dauguma Norvegijos trišalio
bendradarbiavimo remiasi nacionalinėmis iniciatyvomis.
4

2012-01-27 Darbo ginčų įstatymas (Nr. 9).
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2016 m. Norvegijos TDO komitetas kartu su socialinių partnerių
atstovais kartu su trišaliais TDO komitetais kitose Šiaurės šalyse
inicijavo trišalį Šiaurės šalių atsaką į TDO pasaulinę ateities darbo
iniciatyvą. Per keturias nacionalines trišales konferencijas buvo siekiama
išsiaiškinti, kaip naujasis darbo pasaulis paveiks Šiaurės šalis ir jų darbo
rinkos modelius bei kaip jos gali prisitaikyti prie šių pokyčių.
Su socialiniu dialogu susijusių konvencijų ratifikavimas
C87

Konvencija dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į
organizacijas apsaugos, 1948 m. (Nr. 87) – 1949 m. liepos
4 d.
C98 Konvencija dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas
principų taikymo, 1949 m. (Nr. 98)
– 1955 m. vasario 17 d.
C135 Darbuotojų atstovų konvencija, 1971 (Nr. 135) – 1976 m.
lapkričio 24 d.
C144 Trišalių konsultacijų (tarptautiniai darbo standartai) konvencija,
1976 m. (Nr. 144) – 1977 m. rugpjūčio 9 d.
C151 Darbo santykių (viešosios tarnybos) konvencija, 1978 (Nr. 151)
– 1980 m. kovo 19 d
C154 Kolektyvinių derybų konvencija, 1981 (Nr.154) – 1982 m. birželio 22 d.

Partnerystė sektoriaus ir įmonės lygiu
Bendradarbiavimas darbo vietoje, abipusis pasitikėjimas ir skaidrumas pamažu
pakeitė socialinių partnerių konfliktus ir nepasitikėjimą. 1935 m. pagrindinis
susitarimas, dėl kurio derėjosi ir kurį pasirašė profesinės sąjungos ir N.A.F., šiuo
atžvilgiu buvo svarbus įvykis. Susitarime buvo nuostatos, įpareigojančios
darbdavius konsultuotis su profesinių sąjungų atstovais keliose konkrečiose
situacijose (Bergh, 2010: 21-22; Byrkjeland, 2000). Taip pat buvo reglamentuotos
profesinių sąjungų atstovų teisės ir pareigos. Pamažu stiprėjo bendradarbiavimas
tokiose srityse kaip produktyvumas, verslo plėtra ir darbo organizavimas,
daugiausia įmonės lygiu.
Šis bendradarbiavimo akcentavimas taip pat buvo pagrindas įvairioms
mokslinių tyrimų iniciatyvoms, skirtoms derinti įmonių plėtrą su plačiu
darbuotojų ir profesinių sąjungų dalyvavimu Šiaurės šalių ir Norvegijos
darbiniame gyvenime septintajame dešimtmetyje (Gustavsen, 2007 ir 2011;
Johansen 2013). Lygiagrečiai buvo sustiprintos Pagrindinio susitarimo nuostatos

ir užtikrinta, kad restruktūrizavimas būtų aptartas su profesinių sąjungų
atstovais. Todėl bendradarbiavimas sektoriaus ir įmonių lygiu yra
pateisinamas kaip veiksmingas ir demokratiškas.
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Darbo aplinka ir darbo rinkos reguliavimas
Darbuotojų ir darbdavių atstovai buvo įtraukti į darbuotojų saugos ir sveikatos
(DSS) reglamentavimo darbiniame gyvenime kūrimą ir įgyvendinimą ankstyvoje
stadijoje. Darbo komisija (Arbeiderkommisjonen, paskirta 1885 m.) padėjo
pagrindus pirmajam Darbuotojų apsaugos įstatymui (apimančiam gamyklas). Į
komisiją buvo įtraukti darbininkų ir gamyklų savininkų atstovai. Socialinių
partnerių atstovai vėliau buvo įtraukti į taisyklių laikymosi stebėseną. Vėliau ši
tvarka buvo pakeista socialinių partnerių atstovavimu Darbo inspekcijos valdyboje
(Nergaard ir Trygstad, 2013).
1956 m. bendradarbiavimas saugos darbo vietoje ir darbuotojų vaidmuo šiuo
atžvilgiu buvo gerokai sustiprintas įvedus privalomus saugos delegatus, skiriamus
tarp darbuotojų. Laikui bėgant ši teisinė bazė išsiplėtė, todėl dabar darbdaviai turi

konsultuotis su darbuotojų atstovais daugelyje sričių.

Darbo užmokesčio formavimas ir pajamų politika
Po Antrojo pasaulinio karo darbo užmokesčio formavimas buvo vertinamas kaip
priemonė stabiliai šalies ekonomikai užtikrinti. Tai paskatino daugiau dėmesio
skirti pajamų politikai, socialinių partnerių ir valdžios institucijų
bendradarbiavimui, siekiant sumažinti kainų ir darbo užmokesčio didėjimą.
Palaipsniui tai buvo siejama su gerovės valstybės ir socialinės apsaugos priemonių
išplėtimu iki vidutinio darbo užmokesčio susitarimo ir siekti plačios paramos
priimtiems sprendimams. Stiprios profesinės sąjungos ir socialdemokratinės
vyriausybės buvo pagrindiniai veikėjai (Stokke ir kt., 2003).
Koordinuotų derybų modelis atsirado septintajame dešimtmetyje.
Kolektyvinės sutartys buvo iš naujo derinamos reguliariai, kas antri metai. Per
pastaruosius metus partneriai centriniu lygiu derėjosi dėl atlyginimų koregavimo.
Be to, daugelio sektorių partneriai derėjosi dėl atlyginimų koregavimo įmonių
lygmeniu; tos derybos vyksta pagal taikos įsipareigojimą.
Darbo užmokesčio susitarimai buvo vykdomi kaip nepriklausomi derybų
raundai tarp profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų, dažnai centralizuotu
(konfederaciniu) lygiu, o šalys pačios prisiimdavo atsakomybę už tai, kad
rezultatas atitiktų tai, ką galėtų padengti ekonomika be vadovavimo.
konkurencingumo praradimas ir didesnis nedarbas. Socialinių partnerių prašymu
valdžios institucijos dažnai imasi politinių veiksmų, pavyzdžiui, kainų subsidijų ar
pagerintų socialinių išmokų forma. Profesinėms sąjungoms buvo svarbus
atlyginimų didinimas ir nedideli atlyginimų skirtumai. Derybos centriniu lygiu
taip pat buvo naudingos grupėms, kurios turėjo mažai derybinės galios. Mainais
darbdaviams buvo naudingas nuspėjamumas ir palyginti mažas konfliktų lygis.
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Norvegijos darbo užmokesčio formavimo modelis susidūrė su iššūkiais tais
laikais, kai dėl per didelio kainų ir darbo užmokesčio augimo arba dėl tarptautinių
ekonomikos tendencijų prireikė stipresnio įsipareigojimo formuoti darbo
užmokestį, atitinkantį šalies ekonomikos reikalavimus. Taip pat buvo trumpų
laikotarpių, kai buvo priimti darbo užmokesčio įstatymai, taip pat laikotarpių,
apimančių plačius socialinius paktus (Stokke ir kt., 2003). Po darbo užmokesčio
įstatymų 1988 ir 1989 m. sekė trišalio bendradarbiavimo laikotarpis, vadinamas
„Solidarumo alternatyva“. Tai apėmė vidutinio darbo užmokesčio didinimo ir
užimtumo didinimo bei kovos su nedarbu priemonių derinį (Stokke ir kt., 2003).

Solidarumo alternatyva buvo svarbus trišalio bendradarbiavimo
rezultatas. (Rolf Andreas Negård, NHO, derybų vadovas)
Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje infliacija ir darbo užmokesčio
augimas Norvegijoje buvo didesnis nei jos prekybos partneriuose.
Visapusiškai peržiūrėjus tiek derybų sistemą, tiek darbo užmokesčio
formavimo principus, partneriai įsipareigojo formuoti darbo užmokestį pagal
vadinamąjį „tempo nustatymo modelį“.

1960-aisiais atlikus makroekonominę darbo užmokesčio formavimo
analizę, „tempo nustatymo modelis“ įgavo įtakos. Trumpai tariant,
modelyje daroma prielaida, kad ekonomiką galima padalyti į du sektorius:
tarptautiniu mastu veikiančią ir apsaugotą sektorių. Mažoje ir atviroje
ekonomikoje, pavyzdžiui, Norvegijos, darbo užmokesčio augimas atvirame
sektoriuje turi lemti darbo užmokesčio augimą apsaugotame sektoriuje
(Thomassen ir Øksendal, 2017). Atlyginimų didinimas tarptautiniu mastu
veikiančiuose sektoriuose paprastai grindžiamas kainų raida tarptautinėje
rinkoje ir produktyvumo padidėjimu. Tai leidžia didinti darbo užmokestį
neprarandant konkurencingumo ir dėl to nesumažinant nedarbo. Darbo
užmokestis apsaugotame sektoriuje neturėtų būti didesnis, kad būtų
išvengta šalutinio poveikio. Modelyje taip pat daroma prielaida, kad
produktyvumo padidėjimą dalijasi darbo jėga ir kapitalas / savininkai.
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3.

PAGRINDINĖS ŠALYS IR INSTITUCIJOS

Šiuo metu yra keturios pagrindinės profesinių sąjungų konfederacijos, kuriose 93
procentai profesinių sąjungų darbuotojų, kurie yra keturių konfederacijų nariai.
Įvairios konfederacijos ir sąjungos bendradarbiauja, bet taip pat linkusios
konkuruoti dėl narių ir turėti skirtingą požiūrį į prioritetus derantis dėl atlyginimų.
„Solidaritet Norge Ekte Fagforening“ yra didžiausia organizacija,
atstovaujanti užsienio darbuotojams, įskaitant darbuotojuss iš Lenkijos ir
Vidurio bei Rytų Europos.
2017 metais beveik pusė Norvegijoje dirbančių gyventojų (49 proc.) buvo
profesinių sąjungų nariai. Tai reiškia nuosmukį, palyginti su 1990-aisiais, kai
profesinių sąjungų skaičius buvo 57 procentai. Tačiau, palyginti su daugeliu kitų
šalių, profesinės sąjungos turėjo stabilų ir didelį palaikymą.
1. lentelė Norvegijos profesinių sąjungų konfederacijos, 2017 m
Profsąjungų
skaičius

Įkurta

Darbo jėgos
procentas

Procentas
profsąjung
os narių

Norvegijos profesinių
sąjungų konfederacija (LO)
Profesinių sąjungų
konfederacija (YS)

1899

26

24

49

1977

13

6

12

Profesionalų sąjungų
konfederacija (Unio)

2001

13

10

21

Norvegijos profesinių
asociacijų federacija
(Akademikerne)
Su konfederacija
nesusijusios sąjungos

1997

13

5

11

apie 20

3

7

apie 85

49

100

Iš viso
Šaltinis: Nergaard, 2018a
5

Tačiau atskira samdomų darbuotojų konfederacija, tokia kaip Danijoje, Švedijoje ir
Suomijoje, Norvegijoje sukurta nebuvo.
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Daugelį metų Norvegijos įmonių konfederacija (NHO, anksčiau – N.A.F.)
išliko vienintele dominuojančia darbdavių organizacija. NHO yra tradicinės
sektoriaus federacijos, amatininkų federacijos ir darbdavių asociacijos bendras
subjektas. Tačiau kai kurios darbdavių asociacijos (sektorinės ir tarpsektorinės)
dabar taip pat atlieka savo vaidmenį atitinkamuose sektoriuose. Antra pagal dydį
privataus sektoriaus darbdavių asociacija yra „Virke“ (daugiausia atstovaujanti
įmonėms privačių paslaugų sektoriuose), toliau – „Spekter“, kuriai priklauso
nepriklausomos valstybės valdomos įmonės (įskaitant valstybines ligonines), ir
KS, atstovaujanti vietines ir regionines valdžios institucijas (išskyrus Oslo
savivaldybę). Valstybės sektoriuje Savivaldybės ir modernizavimo ministerija yra
derybų partneris iš darbdavių pusės.
Visos didžiosios darbdavių asociacijos šiuo metu yra „mišrios“ arba, kitaip
tariant, organizuoja ir darbdavio/darbo rinkos interesus, ir kitus verslo interesus.
Dėl to jų kontaktai su valdžios institucijomis yra susiję su darbo užmokesčio
formavimu, pensijomis ir darbo aplinka iki verslo politikos ir įmonių pelningumo
klausimais.
Privačiame sektoriuje darbuotojų dalis darbovietėse, kuriose darbdavys yra
konfederacijos narys, nuo 2000 m. išaugo (Nergaard, 2018a). 2017 m. apie du
trečdalius privačiojo sektoriaus darbuotojų įdarbino darbdavių asociacijos
susibūrusiose įmonėse. Norvegijos darbdavių asociacijų nariai nėra automatiškai
saistomi kolektyvinės sutarties dėl to, kad jie yra darbdavių organizacijoje, o tik
tuo atveju, jei to reikalauja profesinė sąjunga ir kai tenkinami tam tikri kriterijai
(paprastai reikalaujama, kad profesinės sąjungos narių būtų 10 procentų) arba
pratęsus sektoriaus lygio susitarimą (žr. toliau).
2 lentelė Norvegijos darbdavių organizacijos, 2017 m
Susijusių įmonių skaičius
Darbuotojų skaičius

Įkurta
Norvegijos įmonių
konfederacija (NHO)
Virke, Norvegijos įmonių
federacija
Darbdavių asociacija
Spekter
Norvegijos vietos ir regionų
valdžios institucijų asociacija
(KS)
Kitos darbdavių asociacijos

1900
(1989 m.
dabartine
forma)
1938
(1990 m.
dabartine
forma)
1993
1972
(susijungimo būdu)

Dalis viso (privatus sektorius) (%)

25 800

706 600

21 100

236 400

240

216 400

800

432 500

13 700

218 000
70

Šaltinis: Nergaard, 2018a, ir Stokke, 2000.
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Jei ateinančiais metais organizacijų reprezentatyvumas mažės, tai
gali kelti grėsmę esamam trišaliam bendradarbiavimui. Daugėja narių
darbdavių organizacijose, tačiau darbuotojų, priklausančių profesinėms
sąjungoms, dalis šiek tiek sumažėjo. Šiuo metu trišalis
bendradarbiavimas grindžiamas idėja, kad tiek darbuotojų, tiek verslo
atstovavimas daro bendradarbiavimą demokratišką. Be patikimo
reprezentatyvumo socialinės partnerystės teisėtumas gali sumažėti.
Bendradarbiavimo teisėtumui svarbus sąjungos lygis. Jei organizacijos
atstovauja ir turi paramą, tai suteikia sprendimams teisėtumo. Pavyzdžiui, kai
rengėme naują valstybės tarnautojų pensijų sistemą, daug dėmesio buvo skirta
aštuonioms pagrindinėms konfederacijoms, kurios ją pasirašė ir patvirtino. Tai
sudaro pagrindą Stortingo svarstymams.
(Anniken Hauglie, darbo ir socialinių reikalų ministrė)

Nors sąjungų tankumas Norvegijoje yra didelis ir palyginti stabilus
tarptautiniame kontekste, susirūpinimą kelia mažėjimo tendencija. Tokius
susirūpinimą ypač išreiškia profesinės sąjungos, bet taip pat ir pagrindinės darbdavių
organizacijos bei Vyriausybė. Visuomeninės komisijos, nagrinėjusios darbo
užmokesčio nustatymo modelį, ataskaitoje pabrėžta, kad darbo užmokesčio
koordinavimui svarbus didelis tankumas ir didelė kolektyvinių sutarčių aprėptis
(NOU, 2013: 45-47). Didelis darbdavių ir darbuotojų tankumas taip pat svarbus
socialinių partnerių bendradarbiavimui įmonės ir sektorių lygiu. Norvegijos profesinės
sąjungos dabar ieško būdų, kaip sustiprinti profesinių sąjungų tankumą, o 2019 metais
tradiciškai konkuruojančios profesinių sąjungų konfederacijos suvienijo jėgas,
siekdamos sustiprinti naujų narių priėmimą. Šis klausimas taip pat buvo trišalių
diskusijų objektas, be kita ko, 2018 m. vykusiame seminare, kuriame darbo ir
socialinių reikalų ministrė M. Hauglie pakvietė socialinius partnerius aptarti problemą
ir galimas priemones, kurių reikia imtis.6
Esminiai pokyčiai darbo rinkoje taip pat gali sutrikdyti jėgų
pusiausvyrą tarp organizacijų. Didesnis žmonių, turinčių aukštesnį
išsilavinimą, jungimosi į profesines sąjungas lygis paskatino kitų
organizacijų, kurios pradėjo trišalį bendradarbiavimą, augimą. Abi
tendencijos rodo dinamišką darbo santykių sistemos prigimtį.

6

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/presseinvitasjon-seminar-om-organisertarbeid- sliv/id2621126/ (žiūrėta 2019 m. gegužės 20 d.)
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Bendradarbiavimas per oficialias institucijas
Socialiniai partneriai ir valdžios institucijos bendradarbiauja įvairiais klausimais ir
susitinka tiek oficialiuose, tiek neoficialiuose forumuose. Jų santykiams būdingas
abipusis pasitikėjimas ir pagarba, o galimybė tiesiogiai skambinti ar surengti
neoficialius susitikimus pripažįstama kaip esminis Norvegijos trišalio
bendradarbiavimo elementas. Nors vyriausybė įsteigė keletą institucijų, kurios
palengvintų trišalį bendradarbiavimą, NHO ir profesinės sąjungos pabrėžia savo
dvišalio bendradarbiavimo svarbą.
Mūsų modelyje trišalis bendradarbiavimas grindžiamas dvišaliu
bendradarbiavimu. Būtent dvišalis bendradarbiavimas skatina trišališkumą (...)
Mūsų modelio sėkmę lemia tai, kad trišalis bendradarbiavimas nėra
organizuojamas ir valdomas valdžios.
(Rolf Andreas Negård, NHO vyriausiasis derybininkas)
Pagrindinės trišalio bendradarbiavimo institucijos
Vyriausybės ryšių palaikymo komisijai darbo užmokesčio ginčų klausimais
pirmininkauja ministras pirmininkas, joje yra keletas ministrų, profesinių
sąjungų ir darbdavių konfederacijų bei žemės ūkio ir žuvininkystės
organizacijų. Komisijos užduotis – palengvinti keitimąsi informacija tarp
partnerių prieš atlyginimų nustatymo etapus ir jų metu. Komisija paprastai
posėdžiauja du kartus per metus.
Techninį skaičiavimo komitetą darbo užmokesčio ginčų klausimams (TBU)
sudaro profesinių sąjungų ir darbdavių konfederacijų atstovai, taip pat
Norvegijos statistikos, darbo ir socialinių reikalų ministerijos, finansų
ministerijos bei vietos valdžios ir modernizacijos ministerijos atstovai, kuri
atstovauja vyriausybei kaip darbdaviui.
Komiteto uždavinys – suteikti socialiniams partneriams ir valdžios
institucijoms geriausią įmanomą bendrą supratimą apie ekonominę padėtį.
Tai apima darbo užmokesčio ir pajamų tendencijas per praėjusius metus,
kainų tendencijas ir visus konkurencingumo pokyčius. Tokiu būdu partneriai
gali susitarti dėl faktų. Komitetas taip pat pateikia ateinančių metų infliacijos
prognozę.
Darbo ir pensijų politikos taryba buvo įsteigta darbo ir socialinių reikalų
ministerijos 2004 m. Ministras ir socialiniai partneriai gali aptarti pagrindinius
iššūkius, susijusius su darbo ir pensijų politika. Pastaraisiais metais Taryboje
buvo svarstoma, kaip tęsti socialinį susitarimą dėl pameistrystės skaičiaus
didinimo, kaip greičiau integruoti prieglobsčio prašytojus į darbo rinką,
koncertų ekonomiką ir jos poveikį darbo užmokesčiui ir darbui. sąlygos. Taryba
taip pat yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi susitarimo dėl įtraukaus darbo
gyvenimo (IA susitarimo). Ji gali paskirti laikinas arba nuolatines darbo grupes
konkrečioms temoms peržiūrėti arba ilgalaikei stebėsenai. Pavyzdžiui, buvo
įsteigtas specialus forumas lyčių lygybei.
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Tiek vyriausybė, tiek darbo rinkos partneriai sutaria dėl TBU svarbos
nustatant bendrą šalių poziciją prieš kasmetinius derybų raundus.
Susitarimas dėl tokių veiksnių kaip numatoma kainų infliacija sumažina konflikto
tikimybę
(Frank Emil Jøssund, Finansų ministerija)
Manau, kad gebėjimas susitarti dėl faktų yra tikra stiprybė. TBU yra visiškai unikalus.
Tai arena, kurioje partneriai sutaria dėl faktų ir dėl bendros situacijos.
(Anniken Hauglie, darbo ir socialinių reikalų ministrė)
Norvegija taip pat turi politinę tradiciją įtraukti suinteresuotas šalis į tarybas ir
komisijas, kurios svarsto ir rengia naują politiką. Profesinės sąjungos ir darbdavių
asociacijos buvo įtrauktos į visus pagrindinius svarstymus, susijusius su darbo
užmokesčio formavimu, ir paprastai svarstymuose, susijusiuose su pensijomis, darbo
aplinka, įgūdžių ugdymu, moksliniais tyrimais ir gebėjimų ugdymu, įtraukimu ir
įvairove į profesinį gyvenimą. Nors anksčiau tokio tipo atstovavimas buvo apribotas
LO ir NHO (N.A.F.), šiuo metu įtrauktas didesnis organizacijų spektras. Visos
keturios profesinių sąjungų konfederacijos ir penkios darbdavių asociacijos dabar yra
atstovaujamos trišaliuose komitetuose, tokiuose kaip TBU, taip pat atitinkamuose ad
hoc darbo rinkos komitetuose. Tai padėjo išplėsti atstovavimą ir suteikti daugiau
sprendimų teisėtumo (Nergaard ir kt., 2016).
Pastaruoju metu pastebima ekspertų komitetų skaičiaus didėjimo tendencija,
kurią kritikuoja socialiniai partneriai. Pavyzdžiui, nė vienas socialinis partneris nebuvo
tiesiogiai atstovaujamas darbo laiko komisijoje, sudarytoje 2015 m. Komitetą sudarė
ekonomistai, teisės ekspertai, žmogiškųjų išteklių vadybininkai ir socialiniai
mokslininkai, kurie iš esmės nebuvo susiję su jokiais socialiniais partneriais ar jų
institucijomis. Tai atitinka bendrą tendenciją 1972–2016 m. laikotarpiu, kai
visuomeniniuose komitetuose labai išaugo specialistų ekspertų dalis.7 Šią tendenciją
kritikavo profesinių sąjungų pusė, teigdama, kad reikia kviesti socialinius partnerius.
dažniau – tiek savo formaliomis pareigomis, tiek kaip ekspertai, gerai išmanantys su
darbu susijusius klausimus.8

7

https://forskning.no/sosiologi-ny -politikk/okt-makt-til-ekspertene-kan-bli-etproblem/325562 (žiūrėta 2019 m. gegužės 11 d.).
8
Žr. https://frifagbevegelse.no/nyheter/regjeringa-set-ned-nytt-ekspertut val--utan-ekspertane-seier-lo-6.158.532729.310ae2efb4 ir https://frifagbevegelse.no/nyheter/-juvelen-er-tru- et6.158.191662.30955fc4dc (žiūrėta 2019 m. gegužės 21 d.).
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Kalbant apie kolektyvines derybas ir darbo užmokesčio formavimą,
ypatingas dėmesys skiriamas 1915 m. įsteigtų organų – darbo ginčų teismo ir
nacionalinio mediatoriaus – svarbai. Panašios institucijos yra visose Šiaurės
šalyse.
Darbo teismas ir Nacionalinis tarpininkas
Darbo teismą sudaro teisinės kvalifikacijos teisėjai, taip pat socialinių
partnerių pasiūlyti teisėjai ir teisėjai, sprendžiami kolizijų, susijusių su
kolektyvinių sutarčių aiškinimu ir darbo taikos pareigos pažeidimais,
klausimai. Kolektyvinių sutarčių šalys privalo susilaikyti nuo kolektyvinių
veiksmų tol, kol jos yra saistomos kolektyvinės sutarties, ir šis
reikalavimas grindžiamas tiek įstatymų įstatymais, tiek visų kolektyvinių
sutarčių išlygomis. Bylos kreipimasis į Darbo teismą laikomas paskutine
išeitimi. Partneriai primena, kad dauguma reikalų išsprendžiami
savanoriškais būdais ir niekada nepasiekia teismų.
Tarpininkavimo institutą sudaro nuolatinis nacionalinis tarpininkas ir
keletas kitų tarpininkų, kurie tarpininkauja ne visą darbo dieną.
Nacionalinis tarpininkas yra nepriklausomas nuo valdžios institucijų. Jei
derybų metu besiderančios šalys negali susitarti, jos turi apie tai
pranešti tarpininkui. Tarpininkavimas yra privalomas ir turi būti atliktas
prieš imantis kolektyvinių veiksmų. Laukdamas tarpininkavimo
rezultato, tarpininkas reguliariai uždraudžia kolektyvinius veiksmus, kai
šalims nepavyksta susitarti per pagrindinius derybų raundus. Tokia
praktika yra neprieštaringa ir šalys teigia, kad Mediacijos institutas
padeda sumažinti konfliktų skaičių. Jei tarpininkavimas nepavyksta,
Mediacijos institutas negali užkirsti kelio sektoriniam konfliktui.

Stipri bendradarbiavimo darbo vietoje tradicija
Nors trišališkumas Norvegijoje daugiausia koncentruojasi į centrinių partijų dialogą,
nereikėtų ignoruoti socialinių partnerių bendradarbiavimo darbo vietos lygmeniu
svarbos. Norvegijos atstovavimo sistema remiasi vadinamuoju vienkanaliu
atstovavimu, tai reiškia, kad atstovavimas darbo vietoje grindžiamas profesinių
sąjungų atstovais. Bendras apsisprendimas darbo vietoje visų pirma vyksta per
profesinių sąjungų pareigūnus, kuriuos renka darbuotojai ir iš jų, kaip reglamentuoja
atitinkami pagrindiniai susitarimai, sudaryti tarp šalių centriniu (konfederacijos) lygiu.
Darbuotojų atstovai atlieka svarbias funkcijas darbo vietoje – tiek derybose, tiek kaip
darbdavio partneris, ir kaip atlyginimų ir darbo sąlygų sargas. NHO atlikta apklausa
tarp įmonių narių, devynios iš dešimties įmonių sutiko, kad joms buvo naudinga
bendradarbiaujant profesinių sąjungų atstovams ir vadovybei darbo vietoje.
9
https://www.nho. no/tema/arbeidsliv/artikler/partssamarbeidet-skaperjobber-og-bidrar-til-lonnsomhet/ (žiūrėta 2019 m. gegužės 10 d.)
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Darbo vietos koordinavimas padidina produktyvumą... gerai
veikiantis dialogas su vietos profesinės sąjungos atstovu gali, pavyzdžiui, palengvinti
restruktūrizavimą ir padaryti jį veiksmingesniu.
(Nina Melsom, NHO darbo santykių direktorė)
Socialiniai partneriai taip pat skiria lėšų bendriems projektams, kuriais
dažnai siekiama sukurti geresnius ir efektyvesnius darbo vietos organizavimo
būdus.10 Tokiuose projektuose dažnai dalyvauja įmonės ir sektoriaus lygmens
šalys, dalinamasi patirtimi sektoriuje.

10

http://fellesti ltak.no/ (accessed on 20 May 2019)
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4.

SOCIALINIS DIALOGAS
IR TRIŠALIŠKUMAS
ŠIANDIEN

Socialinę partnerystę ir dialogą Norvegijoje pagal savo kryptį ir rezultatus
formuoja iššūkiai ekonomikoje, darbe ir kiti politinės darbotvarkės klausimai.
Nors darbo užmokesčio formavimas yra šios partnerystės pagrindas, šalys
periodiškai bendradarbiauja ir įvairiais kitais klausimais. Tai vyksta dvišalio arba
trišalio dialogo centriniame lygmenyje ir dvišalio dialogo įmonės lygiu forma.
Šiame skyriuje apžvelgiami kai kurie trišališkumo ir socialinio dialogo rezultatai
per pastaruosius 20 metų.

Koordinuotos derybos dėl atlyginimo
Norvegijos darbo užmokesčio formavimas vis dar laikomas labai koordinuotu,
nors kai kuriuose sektorių susitarimuose įmonės lygmens derybos tapo
svarbesnės (Dølvik, 2013). Veiksmingas įmonės ir centrinio lygmens susiejimas
suteikia centrinėms darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijoms gebėjimą
veikti strategiškai ir įsipareigoti savo narystei imtis veiksmų (Marginson, 2013).
Per pagrindinius atsiskaitymus (kai deramasi dėl visos kolektyvinės sutarties)
paprastai deramasi dėl kiekvieno sektoriaus šakos kolektyvinės sutarties atskirai.
Praktiškai koordinavimas užtikrinamas atviromis sektoriaus (gamybos) derybomis
siekiant nustatyti darbo užmokesčio augimo „normą“, kurios kiti sektoriai turėtų
laikytis tolesniuose derybų etapuose (tempo nustatymo modelis). „Norma“ yra
bendro metinio darbo užmokesčio augimo eksporto sektoriuose įvertinimas,
pateiktas NHO „susipratime su profesinėmis sąjungomis“. Jei reikia spręsti
plačius tarpsektorinius klausimus, pagrindinės konfederacijos dažnai derasi
tarpsektorinėse derybose. Viešajame sektoriuje derybas visada vykdo darbo pusei
atstovaujančios konfederacijos ir atitinkamos valdžios institucijos.
Kadangi profesinių sąjungų konfederacijos linkusios konkuruoti dėl narių,
keliems sektoriams taikoma daugiau nei viena kolektyvinė sutartis dėl tos pačios
kategorijos darbuotojų. Dėl to kartais gali kilti problemų derybose, nes darbdavių
organizacija turi derėtis su keliomis profesinėmis sąjungomis, turinčiomis
skirtingus prioritetus. Paprastai mažesnės profesinės sąjungos priima didžiausios
profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos derybų rezultatus. Tačiau kai
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profesinės sąjungos yra vienodo dydžio arba atstovauja įvairiems darbuotojams,
tai gali sukurti sudėtingą situaciją darbdavių organizacijai. Be to, įmonės lygiu
derybos vyksta pagal pramoninės taikos reikalavimą daugelyje pramonės šakų,
atsižvelgiant į įmonės finansinę padėtį, našumą, konkurencingumą ir ateities
perspektyvas. Šie derybų raundai įmonės lygio partneriams suteikia galimybę
koreguoti darbo užmokesčio augimą pagal vietos aplinkybes. Įmonių lygmens
derybų svarba skirtinguose sektoriuose skiriasi. Apdirbamosios gamybos
sektoriuose dirbančių darbuotojų šios rūšies priedai gali sudaryti du trečdalius ar
daugiau metinio darbo užmokesčio padidėjimo. Privačiame sektoriuje derybos dėl
tarnautojų darbo užmokesčio vyksta tik įmonės lygiu.
Vienas iš pagrindinių trišalio bendradarbiavimo elementų yra darbo
užmokesčio formavimo koordinavimas. Kad profesinės sąjungos, turinčios aukštą
derybinę galią, neišsiveržtų iš šio koordinuoto darbo užmokesčio formavimo,
reikalingos stiprios konfederacijos ir institucinės sistemos (Calmfors ir Driffill,
1988). Darbo užmokesčio reguliavimas yra koordinuojamas horizontaliai visose
pramonės šakose ir privačiame bei viešajame sektoriuose, taip pat vertikaliai tarp
įmonės ir centrinio lygmens (Nergaard ir kt., 2016). Jei centriniu lygmeniu
susitariama dėl saikingo susitarimo, labai svarbu, kad partneriai nepakenktų tam,
sutikdami su žymiai didesniu atlyginimų padidinimu įmonės lygiu.
Ši koordinavimo praktika yra svarbi, kad pažeidžiamos pramonės šakos
galėtų priimti nuosaikų atlyginimą, o apsaugotos pramonės šakos remtų derybų
modelį. Nors įstatyme nenumatyta koordinavimo pareiga, partneriai vieningai
supranta jos svarbą.
Nors derybos dėl darbo užmokesčio yra socialinių partnerių pareiga, reikėtų
pabrėžti svarbų Vyriausybės vaidmenį teikiant paramos institucines struktūras.
Derybų sistema priklauso nuo trišalių komitetų, tokių kaip TBU, buvimo ir
galimybės naudotis tarpininkavimu. Be to, partneriai retkarčiais kreipiasi į
Vyriausybę specialių priemonių, teisės aktų pataisų ar finansinių asignavimų
specialioms iniciatyvoms forma. Pavyzdžiui, 2015 m. finansavimas buvo skirtas
kalbų mokymui darbo vietoje (darbuotojams migrantams), o 2016 m. socialiniai
partneriai prašė pakeisti laikinų atleidimo iš darbo sistemą.

Korekcijos per trišales komisijas
Derybų modelis keletą kartų buvo koreguojamas. Nuo 2000 m. darbo užmokesčio
formavimas buvo svarstomas keliose trišalėse laikinosiose komisijose, siekiant
išspręsti darbo užmokesčio formavimo modelio įtampą ir prastą koordinavimą.
Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje daugelis viešojo sektoriaus darbuotojų grupių,
turinčių aukštąjį išsilavinimą teigė, kad jų padėtis sprendžiant klausimus dėl
atlyginimo buvo nepalanki.
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Vienas iš tempo nustatymo modelio iššūkių buvo tai, kad vidutinių
darbuotojų atlyginimų augimas buvo vienintelis kriterijus skaičiuojant standartus,
kurių reikia laikytis visose kitose srityse. Apdirbamosios pramonės darbuotojai,
kurių darbo užmokestis buvo nustatytas tik per įmonių derybas, turėjo geresnį
atlyginimų augimą nei jų kolegų darbo užmokestis. Dėl to išsilavinusių grupių
darbo užmokestis augo didesnį nei lygiavertės grupės viešajame sektoriuje.
Komisijos pateikė rekomendacijas, kuriose raginama tęsti esamą derybų dėl
atlyginimų sistemą, tačiau su tam tikrais pakeitimais. Vienas iš rezultatų buvo tai,
kad tempo nustatymo modelis buvo išplėstas, kad apskaičiuojant darbo
užmokesčio atsiskaitymo ekonominę sistemą pramonės šakose, kurios sekė tempą
nustatančias pramonės šakas, būtų įtraukti baltieji darbuotojai.
Šios komisijos yra pavyzdžiai, kaip Norvegijos trišalis bendradarbiavimas
sugeba užtikrinti pritarimą darbo užmokesčio formavimo modeliui, tačiau taip pat
rodo norą atlikti reikiamus pakeitimus. Nors komisijos ataskaitos nėra teisiškai
įpareigojantys susitarimai, kartu vykstančios diskusijos ir vieningi pranešimai
užtikrina, kad šalys palaiko padarytas išvadas.
Tempo nustatymo modelio aktualumas, didelis darbuotojų atlyginimų
augimas ir mažėjantys profesinių sąjungų rodikliai bei kolektyvinių sutarčių
aprėptis – visa tai nuolatos aptarinėjamos temos. Tai daugiausia paliečia privatų
sektorių, nes profesinių sąjungų tankumas viešajame sektoriuje vis dar yra labai
didelis (80 proc.), o visi viešojo sektoriaus darbuotojai yra apdrausti
kolektyvinėmis sutartimis.
3. lentelė Kolektyvinės sutarties aprėptis pagal sektorius (proc.)
1998

2004

2008

2013

2016

2017

Privatus sektorius

63

60

59

58

54

52

Viešasis sektorius

100

100

100

100

100

100

Iš viso

77

74

74

73

70

69

Pastaba: Remiantis darbo jėgos tyrimų klausimais.
Šaltinis: Nergaard, 2018a

Privataus ir viešojo sektorių santykiai yra dar viena įtampos sritis, kuri taip
pat yra susijusi su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu, nes valstybiniame
sektoriuje dominuoja moterys. Atlyginimų struktūra viešajame sektoriuje yra daug
labiau suspausta, o panašaus išsilavinimo grupėms (pvz., mokytojams ir
slaugytojams) mokamas mažesnis atlyginimas nei to paties išsilavinimo
darbuotojams privačiame sektoriuje.

20

Dėl kasmetinio darbo užmokesčio augimo tarp sektorių koordinavimo sudėtinga
panaikinti struktūrinius skirtumus. Praktiškai būtų sunku išspręsti šį numanomą
disbalansą, nebent viešasis sektorius atsitrauktų nuo normos, kurią nustato tempą
nustatantys sektoriai.
Dėl šio tvirto koordinavimo kai kurių grupių rezultatai yra prastesni, nei
galėjo pasiekti jų pačių įtaka rinkoje, o kitos gauna naudos. Taigi kyla klausimas,
kodėl partneriai ir jų nariai susilaiko nuo modelio atitrūkimo. Atsakymas yra toks,
kad nepaisant iššūkių, partneriai vis dar tiki, kad tempo nustatymo modelis duoda
geriausius rezultatus tiek darbuotojams, tiek įmonėms, tiek visai Norvegijos
ekonomikai. Modelis užtikrina palyginti nedidelius darbo užmokesčio skirtumus,
prisitaikantį verslo sektorių ir darbo rinkos stabilumą.

Kolektyvinių derybų intervencija
Bėgant metams Norvegijos valdžios institucijos nusprendė įsikišti į daugelį
pramoninių konfliktų, nukreipdamos juos į privalomą arbitražą, tai yra,
Parlamentui priėmus priemones, skirtas paskelbti tebevykstantį pramoninį
konfliktą neteisėtu. Tokiais atvejais ginčą spręs nacionalinis darbo užmokesčio
arbitražo teismas. Galimybė nukreipti darbo ginčą į privalomą arbitražą kaip
paskutinę priemonę yra neatsiejama Norvegijos darbo rinkos modelio dalis. Nors
visos šalys pabrėžia, kad pramoninius konfliktus iš esmės turėtų spręsti pačios
šalys, socialinių partnerių vertinimas, kada reikalinga intervencija, skiriasi (Alsos,
2010). Šią praktiką dažnai kritikuoja Norvegijos profesinės sąjungos, kurios ją
laiko kišimu į teisę į nepriklausomas derybas. TDO priežiūros institucijos taip pat
mano, kad privalomo arbitražo taikymas apskritai prieštarauja asociacijų laisvės ir
kolektyvinių derybų principams, išskyrus tam tikras išimtis.
Reikėtų pažymėti, kad Norvegijos valdžios institucijos buvo atsargios
naudodamos privalomą arbitražą ir apsiribojo tais atvejais, kai manoma, kad
gyvybei ir sveikatai kyla pavojus (Seip, 2018). Darbo ir socialinių reikalų ministrai,
atsakingi už sprendimą, kada reikalinga intervencija, ne kartą išreiškė
apgailestavimą, kad jiems teko kreiptis į privalomą arbitražą, ir priminė socialinių
partnerių atsakomybę vengti situacijų, kai skrydžiai grasina pakenkti gyvybei ir
saugumui.
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TDO konvencijų ir priežiūros organų pasitelkimas
Profesinės sąjungos keletą kartų rėmėsi TDO konvencijomis siekdamos savo
interesų, pavyzdžiui, dėl privalomo arbitražo. TDO Asociacijų laisvės komitetas
(CFA) keletą kartų komentavo Norvegijos kišimąsi į teisinius konfliktus, iš esmės
rekomendavo Norvegijai įdiegti minimalių paslaugų sistemą, o ne taikyti
privalomą arbitražą. Pavyzdžiui, reaguodama į profesinės sąjungos „Industri
Energi“ skundą dėl Vyriausybės įsikišimo į plovyklų streiką 2014 m., CFA
padarė išvadą:
„Pastebėjus, kad šalyje įvairiais, nors ir išskirtiniais, atvejais iškilo klausimas dėl
Vyriausybės taikomo privalomojo arbitražo, siekiant nutraukti teisėtą streiką ir
įvesti kolektyvinės sutarties sąlygas, siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą ir
saugumą. ankstesniais skundais Komitetas ragina Vyriausybę aptarti su
socialiniais partneriais galimus būdus, kaip užtikrinti pagrindinių paslaugų
išlaikymą streiko, kurio pasekmės gali kelti pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai,
atveju. (CFA, bylos Nr. 3147)
TDO konvencijos turėtų tapti Norvegijos žmogaus teisių akto dalimi. Šią poziciją
atitinkantis įstatymo projektas Seime buvo svarstomas 2019 m. pavasarį, tačiau
panašu, kad jam trūksta parlamentinės daugumos palaikymo.

Kai konfliktas sustabdomas, viešai paskirta Nacionalinė darbo užmokesčio
taryba, atstovaujanti socialiniams partneriams, turi nustatyti rezultatą. Kaip ir
Nacionalinis tarpininkas ir Darbo teismas, ši taryba turi nepriklausomą statusą
(Alsos, 2010).
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Socialinė apsauga
Universalios vyriausybės schemos Norvegijoje vaidina didesnį vaidmenį nei
kitose Šiaurės šalyse. Socialiniai partneriai aktyviai dalyvavo kuriant naujas
gerovės sistemas, o rezultatai dažnai yra derybų ir naujų teisės aktų sąveikos
rezultatas (Alsos ir Nergaard, 2015). Valstybinė pensijų ir sveikatos draudimo
sistema (Nacionalinio draudimo sistema, įvesta 1967 m.) iš dalies buvo pagrįsta
ankstesnėmis sutartimis pagrįstomis sistemomis. Kolektyvine sutartimi pagrįsta
ankstyvo išėjimo į pensiją schema (AFP) buvo įvesta kaip darbo užmokesčio dalis
1988 m., o pratęsta 1990-ųjų pradžioje. Schema taikoma darbuotojams,
dirbantiems darbo vietose, kurioms taikomos kolektyvinės sutartys.
Taip pat gerokai pailgėjo vaiko priežiūros atostogų laikotarpis – nuo 18
savaičių 1977 m. (anksčiau – 12 savaičių) iki 49 savaičių 2019 m. Tai yra įstatymų
nustatyta schema, tačiau savaičių skaičiaus padidėjimas buvo kompromiso dėl
pajamų politikos rezultatas.
Nuo 2000 m. pensijos buvo įtrauktos į socialinių partnerių ir valdžios
institucijų darbotvarkę (Grødem ir Hippe, 2018; Hippe ir Pedersen, 2019). 2001
m. paskyrus Pensijų komisiją, buvo pradėta didelė pensijų reforma. Po dešimties
metų, 2011 m., buvo įdiegta nauja pensijų sistema, kuri apima pensijų koregavimą
atsižvelgiant į gyvenimo trukmės pokyčius. Ji pagrįsta nefinansiškai
14
https://w w w.regjeri ngen.no/no/dokument /dep/kd/hoeri nger/hoeri ngsdok /2
016/
hori
ng-endri
ng-i-i
ntroduksjonsloven-i
nnfori
ng-avforsokshjemmel/Download/?vedleggId=8e1f- da12-5265-4de0-99cf-17abe18fce7a (žiūrėta
2019 m. gegužės 10 d.)
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apibrėžtomis įmokomis (NDC sistema) su lanksčiu pensiniu amžiumi (nuo 62
metų) aktuariškai neutraliomis sąlygomis. AFP schema buvo iš naujo derėta,
kad būtų atsižvelgta į šiuos principus, o privaloma profesinė pensija buvo
įvesta įstatymu nuo 2006 m.
Pensijų sistemos reformos iš esmės buvo pagrįstos plačiu kompromisu ir
rodo, kad socialiniai partneriai ir Vyriausybė nori imtis sudėtingų klausimų.

Lyčių lygybė ir darbas ne visą darbo dieną
Norvegija laikoma šalimi, kurioje lyčių lygybė darbiniame gyvenime yra aukšta.
Norvegijos moterų dalyvavimo darbo rinkoje lygis yra aukštas, tačiau didelė dalis
moterų dirba ne visą darbo dieną, o tai laikoma kliūtimi lyčių lygybei. Ypač
problemiškas yra priverstinis darbas ne visą darbo dieną. 2017 m. 20 procentų
Norvegijos moterų (neįskaitant studentų), dirbančių ne visą darbo dieną, buvo
nepatenkintos savo darbo laiku.15 Tiek ligoninėse, tiek savivaldybių sektoriuje
šalys yra pasirašiusios ketinimų protokolus padidinti etatų skaičių. Dauguma
priemonių buvo įgyvendintos atskirose darbo vietose, o centrinio lygmens partijos
susitarė dėl gairių ir rekomendacijų. Be to, buvo priimti nauji teisės aktai, skirti
daugiau etatų užimti ir sustiprinti priverstinai ne visą darbo dieną dirbančių
darbuotojų padėtį (Kavli ir kt., 2019). Darbas ne visą darbo dieną ir ne visą darbo
dieną taip pat yra diskusijų objektas derantis dėl atlyginimo. Nepaisant didelių
pastangų, didinti visą darbo dieną dirbančių pareigybių dalį sveikatos ir gerovės
profesijose, kuriose dominuoja moterys, buvo iššūkis. Tačiau pastaraisiais metais
moterų darbo laikas labai pailgėjo (Nätti ir Nergaard, 2019).

Darbo aplinkos standartai
Lyginamieji tarptautiniai tyrimai rodo, kad Norvegija pirmauja pagal darbo
aplinkos standartus (NOA, 2018). Darbo aplinkos samprata yra sveikatos, saugos
ir aplinkos sinonimas.16
Nepaisant to, žemesnio išsilavinimo darbuotojai dažnai dirba labiau įtemptą
darbą nei kiti, taip pat turi mažiau galimybių apsispręsti organizuojant ir atliekant
savo darbą (NOA, 2018: 38).
Siekiant užtikrinti sveikatą ir saugą įmonėse, kuriose nėra saugos atstovų,
1981 m. valstybė įsteigė regioninių saugos atstovų (RVO) planą kaip.
15 Darbo jėgos tyrimų pagrindu autorių atlikta analizė. Taip pat žr. Nergaard

(2018b). Tai apima ne visą darbo dieną dirbančius darbuotojus, kurie yra nepatenkinti savo
darbo valandomis, bet nebūtinai prašo užimti visą darbo dieną.
16 Lindøe ir kt. teigimu, „darbo aplinkos“ sąvoka, taikoma Norvegijos ir Šiaurės šalių kontekste,
neturi atitinkamos tarptautinės reikšmės (2001: 17).
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trišalio bendradarbiavimo priemonę tarp Norvegijos darbo inspekcijos ir socialinių
partnerių. Ši schema pirmiausia buvo sukurta statybose, atsižvelgiant į konkrečias
darbo sąlygas šiame sektoriuje, ir finansuojama iš metinio mokesčio, kurį moka
pramonės įmonės, kuriose yra didelė nelaimingų atsitikimų, traumų ir sveikatos
problemų rizika. RVO yra saugos atstovai darbuotojams, kurie neturi savo saugos
atstovo, įskaitant vieno asmens įmones. Jų pareigos – prisidėti prie visų
darbuotojų ir pavienių verslininkų saugos ir darbo aplinkos gerinimo. RVO iš
anksto iš anksto lankosi darbo vietose.
RVO vaidmuo – įvertinti laikino darbo sąlygas ir paskatinti įmones dėti
daugiau pastangų gerinant saugą. Jie tai daro teikdami informaciją apie
reglamentus, patardami dėl darbo aplinkos problemų sprendimo būdų ir
nurodydami trūkumus. Darbo vietose, kuriose nėra renkamo saugos atstovo, RVO
turi tokias pačias pareigas ir teises, kaip ir paprastas saugos atstovas. RVO privalo
prisidėti prie saugos atstovo rinkimų ir darbo aplinkos komiteto steigimo. RVO
taip pat gali nutraukti darbą, jei mano, kad yra neišvengiama grėsmė darbuotojų
sveikatai ir saugai (Darbo aplinkos įstatymo 6-3 punktai). Tai taikoma ir
individualioms įmonėms.17 2013 m. dėl sudėtingų darbo sąlygų šiuose
sektoriuose RVO buvo įsteigtos viešbučiuose ir restoranuose bei valymo
pramonėje.
Priemonės, užtikrinančios saugą darbo vietoje

Visos įmonės, kuriose dirba 10 ar daugiau darbuotojų, turi turėti saugos
atstovą. Saugos delegatai – tai bendradarbių paskirti darbuotojai, kurių
užduotis – ginti darbuotojų interesus darbo aplinkos klausimais. Sužinoję
apie aplinkybes, kurios gali baigtis nelaimingais atsitikimais ir pan., jie
privalo informuoti tiek darbuotojus, tiek darbdavį. Darbdavys turi pasitarti
su saugos delegatu dėl darbo aplinkai reikšmingų priemonių planavimo ir
įgyvendinimo. Saugos atstovai turi teisę nutraukti darbą, jei mano, kad
darbo aplinka kelia tiesioginį pavojų sveikatai ir gyvybei (Darbo aplinkos
įstatymo 6-3 skirsnis).
Darbo aplinkos komitetai turi būti steigiami įmonėse, kuriose paprastai dirba ne
mažiau kaip 50 darbuotojų. Jie turi stengtis užtikrinti saugią ir saugią darbo aplinką,
pavyzdžiui, aktyviai prisidėdami prie sistemingo įmonės darbo sveikatos, saugos ir
aplinkosaugos srityse planavimo ir tolesnių veiksmų.
2016 m. 81 procentas dirbančių gyventojų nurodė, kad ten, kur dirba, yra
saugos atstovas, o 56 procentai – kad buvo įsteigtas darbo aplinkos
komitetas.18
17 https://ba-en.rvofond.no/what-does-t he-health-and-safet y-representatives-do

(žiūrėta 2019 m. balandžio 26 d.)
18 https://ww w.ssb.no/3089 76/t i lknyt ni ng-t i l-arbeidsplassen-og-andrearbeidsforhold (žiūrėta 2019 m. balandžio 26 d.)
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„Senos“ problemos - naujos aktualijos
2004 m. ir 2007 m. ES (ir Europos ekonominės erdvės) plėtra atnešė naujų
iššūkių Norvegijos darbo rinkai. Dėl darbo jėgos trūkumo tokiuose sektoriuose
kaip žemės ūkis, statyba, laivų statyba ir valymas, darbuotojai migrantai buvo
labai laukiami. Tačiau didžiulis darbuotojų migrantų antplūdis iš žemo darbo
užmokesčio Rytų Europos šalių iškėlė klausimus dėl integracijos, atlyginimų,
sveikatos, saugos ir apsaugos nuo išnaudojimo. Remiantis registrais pagrįsta
užimtumo statistika, darbo jėgos migracija iš Rytų ir Vidurio Europos (ES-11)
sudarė apie du trečdalius užimtumo augimo Norvegijoje nuo 2001 m. ketvirtojo
ketvirčio iki 2012 m. termino viešnagės Norvegijoje (NOU, 2013:13 psl. 104).195
Darbo jėgos migracija iš ES-11 į Norvegiją, 2007–2018 m. (darbuotojų migrantų
skaičius)
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Šaltinis: Norvegijos statistika.

Nuo 2006 m. eilės vyriausybės parengė priemones, skirtas kovai su konkurencija dėl
mažų atlyginimų, socialiniu dempingu ir su darbu susijusiais nusikaltimais20.
Kolektyvinių sutarčių pratęsimas buvo svarbi priemonė, iki 2019 m. ji buvo pradėta
taikyti devyniose pramonės šakose.21 Derybų partneriai ne visada sutariama dėl
bendro taikymo poreikio. NHO pozicija svyravo nuo stipraus pasipriešinimo (laivų
statyklos) iki
19
Šie skaičiai gali apimti kai kuriuos komandiruotus darbuotojus, bet ne visus, atsižvelgiant į
tai, kaip jie registruojami užimtumo statistikoje. Tikslių duomenų apie komandiruotų darbuotojų
skaičių nėra (Næsheim, 2019).
20
Raudonai žalioji koalicinė vyriausybė, vadovaujama Jens Stoltenberg, daugiausia
sprendė „socialinį dempingą“, o konservatorių koalicinė vyriausybė, vadovaujama Erna
Solberg, daugiausia rūpinosi kova su „su darbu susijusiu nusikalstamumu“.
21
Statyba, žemdirbystė/daržininkystė, valymas, laivų statyklos, elektrikai, žuvies
perdirbimas, turistiniai autobusai, prekių gabenimas, viešbučiai ir restoranai.
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stiprios paramos, pavyzdžiui, valymo sektoriuje, kur jie dirbo su vyriausybe
kovojant su socialiniu dempingu, su darbu susijusiais nusikaltimais ir darbo
įstatymų pažeidimais.
Reguliavimas priimtas daugelyje kitų sričių, įskaitant 1949 m. Darbo sąlygų
(viešųjų sutarčių) konvencijos (Nr. 94) taikymo išplėtimą visam viešajam
sektoriui, padidintą finansavimą darbo inspekcijai ir RVO įvedimas, kaip minėta
pirmiau.
2015 m. sausio mėn. Vyriausybė pradėjo įgyvendinti strategiją, kuria
siekiama stiprinti pastangas kovojant su nusikaltimais, susijusiais su darbu, ir
darbo teisės aktų pažeidimais. Strategija buvo peržiūrėta 2017 ir 2019 m.
Priemonės buvo parengtos konsultuojantis su socialiniais partneriais, o toliau jos
įgyvendinamos bendradarbiaujant plačiu mastu. Pagrindinė strategija – platus ir
tvarus visų organizuoto darbo dalyvių bendradarbiavimas ir geresnis viešųjų
agentūrų koordinavimas, siekiant užtikrinti, kad jų bendros pastangos būtų kuo
veiksmingesnės. Prevencinėmis ir kitomis priemonėmis Vyriausybė siekia
sumažinti rinkos erdvę nusikaltusiems operatoriams, palengvindama rimtų
operatorių paieškas, o nesąžiningiems operatoriams – apsunkindama savo
paslaugų siūlymą. Tai, be kita ko, bus daroma įgyvendinant iniciatyvas, skirtas
viešiesiems ir profesionaliems pirkėjams, siekiant didinti vartotojų informuotumą.
Vyriausybė taip pat nori plėsti žinias apie su darbu susijusius nusikaltimus,
įskaitant jų mastą, priežastis, pasekmes ir raidą, siekdama veiksmingai užkirsti
kelią ir kovoti su tokiomis problemomis kaip mokestiniai nusikaltimai,
neregistruotų darbuotojų panaudojimas, darbo jėgos išnaudojimas pažeidžiant
įstatymus. įstatymai ir kolektyvinės sutartys bei prekyba žmonėmis. Tai sritis,
kurioje Solidaritet Norge turi tvirtą poziciją ir didžiausią sėkmę.
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-mot-arbeidslivskriminalitet-2019/
id2628152/sec3 (žiūrėta 2019 m. balandžio 26 d.)
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Trišališkumas praktikoje: Valymo sektoriaus atvejis

Norvegija yra viena iš Europos šalių, kurioje valytojų migrantų skaičius išaugo nuo 44
procentų sektoriaus darbuotojų 2007 m. iki 67 procentų 2016 m. Daugelis šių
darbuotojų menkai išmano Norvegijos įstatymus ir kitus teisės aktus, todėl jie
atsiduria pažeidžiamoje padėtyje.
Nuo 2008–2009 m. organizuota sektoriaus dalis vis labiau susirūpino mažų
atlyginimų konkurencija iš įmonių, neturinčių kolektyvinių sutarčių. Žiniasklaidos
pasakojimai apie kontrolės trūkumą, „vergų sutartis“ ir nelegalų darbą, taip pat
mokesčių slėpimą ir prekybą žmonėmis paskatino suvokimą, kad reikalingas
griežtas reguliavimas, paremtas griežtesne kontrole ir sankcijomis (Andersen ir
kt., 2016). Didėjant įmonių skaičiui, veikiančių už tų, kurie paprastai buvo laikomi
priimtinais darbo standartais, atsirado tarpklasinė koalicija, pasisakanti už
įstatyminį reguliavimą (Trygstad ir kt., 2018).
2011 m. sektoriaus socialiniai partneriai sėkmingai paprašė Norvegijos valdžios
institucijų (Tariffboard) įstatymu pratęsti jų kolektyvinę sutartį. Priešingai nei
keliuose kituose Norvegijos sektoriuose, sąjungos prašymą pratęsti veiklą aktyviai palaikė
darbdavių organizacija NHO „Paslaugos ir prekyba“. Todėl organizuoti valymo darbdaviai
pasirinko aktyvesnę strategiją, nei buvo įprasta tarp darbdavių. Minimalaus darbo
užmokesčio normų pratęsimas, peržiūrimas per kasmetines derybas, vis dar galioja.
Vykdydami „trišalę sektorių programą“, skirtą valymo sektoriui, socialiniai
partneriai susitarė dėl keleto kitų įstatymų nustatytų taisyklių. Nuo 2012 m.
visiems valymo paslaugų teikėjams reikalingas visuomenės pritarimas. Kad
gautų patvirtinimą, įmonės turi dokumentais patvirtinti, kad laikomasi
minimalaus darbo užmokesčio normos ir kitų teisės aktų reikalavimų, tokių
kaip darbo sutartys ir sveikatos bei saugos taisyklių laikymasis, o valytojos
privalo turėti darbo inspekcijos įgaliotas asmens tapatybės korteles. Kartu tapo
neteisėta pirkti valymo paslaugas iš nepatvirtintų tiekėjų (Trygstad ir kt., 2018).
Norvegijos statistikos statistika rodo, kad bendras valymo sutarties taikymas
turėjo įtakos. 2011 m. rugsėjį, prieš pratęsimą, 31 proc. valytojų valandinis
atlyginimas buvo mažesnis už minimalų atlyginimą, o 2016 m. – vos 5 proc.
Vėlesniais metais trišalės sektorinės programos buvo sukurtos ir HORECA
(viešbučiai, restoranai ir maitinimas), transporto pramonės ir automobilių
paslaugų sektoriuje.
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5. Darbo jėgos migracijos apimtys plūsta į
Šiaurės šalis
2004–2011 m. 336 000 darbo migrantų iš naujųjų ES valstybių buvo registruoti
kaip tam tikrą laiką gyvenantys Šiaurės šalyse. Prie jų pridėjus trumpalaikes darbo
sutartis turinčius asmenis (nerezidentus), šis skaičius beveik padvigubėja, nes
Šiaurės šalyse tuo metu dirbo daugiau nei 600 000 Rytų Europos darbuotojų. Be to,
tikėtina, kad atvyko daug neregistruotų komandiruotų darbuotojų. 11 paveiksle
parodyta, kaip bendras metinis darbuotojų srautas iš naujųjų valstybių narių
smarkiai išaugo 2004 m., šiek tiek sumažėjo per finansų krizę ir vėl pradėjo
sparčiai didėti, ypač dėl Norvegijos pokyčių.
11 pav. Bendras gyventojų skaičius iš ES8+2 į Šiaurės šalis per metus,
2000–2011 m.

Šaltinis: Tronstad ir Joona (2013), pagrįsta Šiaurės šalių statistikos duomenimis.

11 paveikslas apima tik Šiaurės šalių gyventojus. Danijoje darbo migrantai turi
pranešti apie persikėlimą (suradę gyvenamąją vietą), jei buvimas trunka ilgiau nei
tris mėnesius, Norvegijoje – šešis mėnesius, o Suomijoje, Islandijoje ir Švedijoje –
per 12 mėnesių. Tai reiškia, kad Danijoje ir Norvegijoje šie skaičiai apima didesnį
trumpalaikių migrantų procentą nei kitose šalyse.
Daugiausia darbo migrantų atvyksta iš Lenkijos, Baltijos šalių, Rumunijos ir
Bulgarijos, kurios į ES įstojo 2007 m. Laikui bėgant atsirado ir migrantų iš krizės
kamuojamų Pietų Europos šalių. Darbo migrantų įdarbinimas buvo ypač
koncentruotas tokiuose sektoriuose kaip statyba, laivų statyba (Suomijoje ir
Norvegijoje), maisto pramonė, žemės ūkis ir sodininkystė, taip pat privačios
paslaugos tokiose pramonės šakose kaip valymas, viešbučiai ir restoranai. Iki
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finansų krizės Islandija priėmė didžiausią rytų europiečių procentą, palyginti su
šalies gyventojų skaičiumi; absoliučiais skaičiais, tačiau aiškiai daugiausiai gavo
Norvegija – maždaug tiek pat, kiek ir kitų keturių šalių kartu. Tai atspindi didelius
atlyginimus ir spartų paklausos augimą Norvegijos ekonomikoje, kurią finansų
krizė taip pat paveikė tik nežymiai (Friberg ir Eldring 2013). Norvegijos skaičiai
rodo, kad beveik pusė darbo migrantų iš šalies išvyksta per metus ar dvejus. Nors
yra nemažas apykaitinės trumpalaikės migracijos elementas, daugelis žmonių taip
pat apsigyvena nuolat, atsiveža savo partnerius ir vaikus. Tai reiškė, kad stiprų
vyrų dominavimą tarp darbo migrantų pirmaisiais metais palaipsniui papildė vis
daugiau moterų, kurių daugiau randa darbą viešajame sektoriuje, prižiūri
pagyvenusius žmones ir vaikus, dirba parduotuvėse ir pan. (Friberg ir kt. 2013a,
b).
Padidėjęs darbuotojų srautas iš naujųjų ES valstybių narių prisidėjo prie darbo
pasiūlos augimo Šiaurės šalyse, ypač Norvegijoje, kur darbo migrantai nuo 2004
m. sudarė daugiau nei du trečdalius grynojo užimtumo augimo (Friberg ir kt. al.
2013a, b; NOU 2013: 13). Europoje, kuriai būdinga krizė ir rekordiškai aukštas
nedarbo lygis, kuris taip pat paveikė šalis, kurios prieš krizę pritraukė daug darbo
ieškančių asmenų (pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje), tai rodo, kaip
didelė paklausa, mažas nedarbas ir santykinai dideli atlyginimai gali būti
„magnetas“ ieškantiems darbo Europoje ir darbo ieškantiems įmones.
Sunku įvertinti užsienio subrangovų, laikinojo įdarbinimo agentūrų ir
nepriklausomų paslaugų teikėjų (individualių įmonių) komandiruotų darbuotojų
skaičių. Naujausi Danijos skaičiai, pagrįsti privaloma komandiruotų darbuotojų
registracija, įdomiai rodo santykinę Danijos įmonėje darbą susiradusių ir
komandiruotų žmonių proporciją. Remiantis nauja statistika, į kurią nuo 2011 m.
įtraukiami ir komandiruoti darbuotojai, Danijoje dirbančių Vidurio ir Rytų
europiečių skaičius išaugo 36 proc. – nuo maždaug 50 000 2008–2010 m. iki 67
000 2011 m. ir 79 000 2012 m. iš 58 procentų. Šiuo laikotarpiu Danijos darbo
rinka vis dar buvo paženklinta stagnacijos. Nors įprastinė darbo jėgos migracija
tikriausiai būtų kiek padidėjusi bet kokiomis aplinkybėmis, yra pagrindo manyti,
kad nemaža dalis augimo atspindi išaugusią komandiruotų darbuotojų
registraciją. Danijos skaičiai yra panašūs į Norvegijos skaičiavimus, kurie rodo,
kad 20–30 procentų darbo migrantų tokiuose sektoriuose kaip statyba, laivų
statyba ir valymas 2010 m. buvo komandiruoti darbuotojai (Dølvik ir Eldring
2013).
Mes mažai žinome apie Rytų Europos darbo migrantų darbo modelius ir darbo
sąlygas Šiaurės šalių regione, tačiau bendros Šiaurės šalių atliktos Lenkijos piliečių
apklausos Kopenhagoje, Osle ir Reikjavike (vadinamieji Polonia tyrimai) rodo, kad
daugelio jų atlyginimai ir darbo sąlygos yra prastesni už įprastinius
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atitinkamose Šiaurės šalių darbo rinkose, ypač Osle ir Kopenhagoje (Friberg ir kt.
2013b). Tikėtina, kad daugelis darbo migrantų bus integruoti į darbo rinką ir
susiras stabilų darbą, kuriam taikomos kolektyvinės sutartys. Danijoje atliktas
tyrimas rodo, kad daugeliui Vidurio ir Rytų Europos gyventojų tikriausiai
taikomos kolektyvinės sutartys, tačiau tuo pat metu tyrimas rodo, kad užsieniečiai
atitinkamuose darbuose gauna mažesnį atlyginimą nei danai; tai gali būti susiję su
įvairiomis priemokomis ir priedais vietinėse derybose dėl atlyginimų, kurių
užsieniečiai negauna (Andersen ir Felbo-Kolding, 2013). Darbo jėgos pasiūlos
didėjimas akivaizdžiai buvo naudingas Šiaurės šalių darbo rinkoms, kuriose,
nepaisant didesnio nedarbo, kelios šakos kenčia nuo darbo jėgos trūkumo.
Daugelis migrantų Šiaurės Europos šalyje dirba ribotą laiką, dažnai dirba
sezoninius darbus, pavyzdžiui, lietuvės dirba Norvegijos žvejybos pramonėje. Kai
kurie važinėja kasdien arba kas savaitę, pavyzdžiui, iš Estijos, dirbantys Helsinkio
regione. Kai kurie juda tarp įvairių trumpalaikių darbų ir nedarbo. Kai kurie dirba
kelias valandas per savaitę, pavyzdžiui, valo ar pristato laikraščius. Iš principo
komandiruotiems darbuotojams leidžiama būti šalyje tik tol, kol jie atlieka
užduotį, kuriai buvo pasamdyti, tačiau daugelis komandiruotų į Šiaurės šalį išlieka
gana ilgam, keisdami įvairius darbdavius ir užduotis. Taip susiformavo pagrindinė
trumpalaikio darbo rinka, kuriai dažnai būdingos netipinės darbo sąlygos ir
prastesnės nei įprastai sąlygos. Tai taip pat rinka, kurioje darbuotojai menkai
išmano savo teises. Skirtumas tarp darbo migranto ir „komandiruotės“ arba
„trumpalaikės nuomos“ dažnai yra neaiškus, nes vis daugiau užsienio subrangovų
ir laikinojo įdarbinimo agentūrų, kurios įdarbina tik darbo migrantus, įsikuria
priimančioji šalis. Dauguma jų yra neorganizuoti ir daugelis jų prisitaiko
nesilaikydami kolektyvinėse sutartyse nustatytų taisyklių ir reglamentų, todėl gali
– nebent yra visuotinai taikomų sutarčių – visiškai teisėtai pasiūlyti atlyginimą,
kuris yra pakankamai žemesnis už Šiaurės šalių normą.
Todėl kai kuriuose pažeidžiamiausiuose sektoriuose matomi naujos,
nepastovios ir nereguliuojamos darbo rinkos periferijoje esančios darbo jėgos
samdymo rinkos kontūrai, o tai ilgainiui gali būti pagrindas ryškesniam centrui.
periferijos pasidalijimas kai kuriose Šiaurės šalių darbo rinkų dalyse. Didžioji
dauguma ir toliau atsidurs gerai organizuotame branduolyje; Tačiau kyla pavojus,
kad mažuma išaugs daugelyje sektorių, kurie yra pavaldūs fiktyviems darbdaviams,
blogoms darbo sąlygoms ir nelegaliai įdarbinimui, kuriam būdingi maži
atlyginimai, žemas darbo saugumas ir kartais net slenka į organizuotą. ekonominis
nusikaltimas. Dėl kai kurių šių rinkos segmentų subrangovų grandinių ir įmonių
struktūrų nepastovumo ir neskaidrumo socialinių partnerių organizacijoms ir
valdžios institucijoms labai sunku susidoroti su šiuo reiškiniu. Tuo pačiu metu
padorios įmonės stengiasi išlikti tokios konkurencijos akivaizdoje. Nors šios
tendencijos kol kas pastebimos tik keliuose sektoriuose – dažniausiai statybos,
valymo, žemės ūkio, transporto ir viešbučių bei restoranų srityse – jos kelia naujus,
daug pastangų reikalaujančius iššūkius darbo rinkos organizacijoms ir
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kolektyvinėms deryboms, kurios ilgainiui. gali kilti pavojus būti atskirtam tokiuose
sektoriuose. Jei socialiniai partneriai ir valdžios institucijos nedirba kartu, kad
sukurtų veiksmingas priemones, galinčias sustabdyti tokius pokyčius, kolektyvinių
derybų sistema gali žlugti, o jos konkurencijos reguliavimo funkcija šiose darbo
rinkos dalyse nutrūks.
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Trys ramsčiai
Mes pažvelgėme į vertybes ir
pažvelgėme į rezultatus. Tačiau
kaip Norvegija sugebėjo geras
vertybes paversti gerais rezultatais
– ir taip dešimtmečius po
dešimtmečių? Iš visų gyvenimo
sričių žinome, kad vien gerų
ketinimų neužtenka. Tai
apibendrinta toliau pateiktame
paveikslėlyje. Tai rodo, kad
Norvegijos/Šiaurės šalių modelis
turi turėti tris pagrindinius
ramsčius: gerą šalies finansų
valdymą, gerą visuomenės gerovę
ir gerai organizuotą bei padorų
gyvenimą.

Pastaruoju metu
didžiausias
skandalas istoriškai
dėl NAV (valstybės
socialinio draudimo
sektoriaus)
Norvegijoje, deja,
pakirto pasitikėjimą
šiuo modeliu. Štai
kodėl svarbu
atsiminti, kad
niekas neduodama
vieną kartą ir
amžinai.

Organizuotas darbas

Visuomenės gerovė

Ekonominis valdymas

Šiaurės šalių
modelis
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Kolektyvinių sutarčių modelių apžvalga Šiaurės šalyse, 1990–
2019 m
1990-ųjų pradžia

2019

Danija

Daugiapakopės derybos. Derybos
sektorių lygiu, kai eksporto sektoriaus
pasiektas susitarimas nustato modelį.
Koordinavimas per DO ir DA
koordinavimą bei dalyvaujant
tarpininkaujančiai institucijai bei įstatymų
nustatytas privataus ir valstybinio darbo
užmokesčio augimo susiejimas per
reguliavimą.
Valstybės valdžios įsikišimas į
užsitęsusius konfliktus. Vietinės
derybos daugelyje filialų.

Daugiapakopės derybos. Derybos sektorių lygiu, kai eksporto
sektoriaus pasiektas susitarimas nustato modelį.
Koordinavimas per DO ir DA koordinavimą bei
dalyvaujant tarpininkaujančiai institucijai bei įstatymų
nustatytas privataus ir valstybinio darbo užmokesčio augimo
susiejimas per reguliavimą.
Valstybės valdžios įsikišimas į užsitęsusius konfliktus.
Didelė erdvė vietinėms deryboms dėl atlyginimo ir darbo
valandų daugumoje filialų.

Švedija

Daugiapakopės derybos. Sektorių
lygmens derybos, papildytos
vietiniais susitarimais.
Tikras koordinavimas LO; SAF
pasitraukė.
Rehnbergo komisija imasi veiksmų,
kad užtikrintų koordinuotą darbo
užmokesčio didinimą pagal eksporto
pramonės susitarimus.

Daugiapakopės derybos. Sektorių lygmens derybos su
eksporto pramonės susitarimais nustato modelį pagal
Industriavtalet.
Koordinavimas per LO ir SN.
Tarpininkaujančios institucijos užtikrina koordinavimą
pagal eksporto pramonės susitarimus. Didesnė veiksmų laisvė
vietinėms deryboms dėl atlyginimų ir darbo valandų.
Norvegija

Norveg
ija

Daugiapakopės derybos. Sektorių
lygmens ir pagrindinės organizacijos
derybų derinimas pagal pirmaujančių
šalių modelį, o modelį nustato eksporto
pramonė.
Tarpininkaujanti institucija prisideda
prie veiklos koordinavimo pagal eksporto
ir pramonės susitarimus. Vyriausybė gali
prašyti Rikslønnsnemnda įpareigoti
arbitražą ginčuose.
Solidarumo alternatyva tvirtai įtvirtina
darbo užmokesčio ribojimo principą ir
pagrindinius susitarimų dėl vietinės darbo
užmokesčio plėtros kriterijus.

Daugiapakopės derybos. Sektoriaus lygmens ir
pagrindinės organizacijos derybų derinys, eksporto
pramonei nustačius modelį (vadinamasis pirmaujančiojo
modelis).
Tarpininkaujanti institucija prisideda prie koordinavimo
pagal eksporto ir pramonės susitarimus. Vyriausybė gali
prašyti Rikslønnsnemnda įpareigoti arbitražą ginčuose.
Solidarumo alternatyva ir pirmaujantis modelis ir toliau valdo
derybų sistemą. Išsaugomi pagrindiniai vietos susitarimų
kriterijai, o minimalaus darbo užmokesčio pratęsimo
mechanizmas iki šiol yra keturiose šakose.

Suomija

Pajamų politikos trišalės konfederacijų
ir vyriausybės derybos, kurių pagrindu
sudaroma eksporto pramonės padėtis
sektorių lygmens susitarimams, kurie
daromi universaliais (jeigu aprėptis 50 ar
daugiau procentų).
Po didelių konfliktų, ekonomikos krizei
baigiantis, koordinavimas buvo
sustiprintas.
Ribotos vietos derybų dėl
darbo užmokesčio laisvė
daugelyje sektorių.

EK pasitraukė iš pajamų politikos 2007–2008 m., nes
Suomijos technologijų pramonės federacija
(Teknologiateollisuus) norėjo vietinių derybų ir didesnio
lankstumo.
2011 ir 2013 m. konfederacijos lygiu buvo sudaryti nauji
pajamų politikos susitarimai. Kyla klausimas, ar tai yra
nuolatinė.
Kai kuriuose sektoriuose ribota veiksmų laisvė
vietinėms deryboms dėl darbo užmokesčio.
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Islandija

Trišalės pajamų politikos derybos
tarp darbo rinkos šalių ir vyriausybės
paskatino rekomendacijas dėl
atlyginimų didinimo. ASI ir VSI
negali įpareigoti organizacijų narių.
Organizacijos arba vietos
lygmens susitarimai nustato faktinį
darbo užmokesčio padidėjimą ir
minimalaus darbo užmokesčio
tarifus, kurie yra įstatymais
numatyti.

35

Trišalės pajamų politikos derybos
tarp darbo rinkos partijų ir
vyriausybės sustiprėjo dėl krizės,
siekiant atkurti makroekonominį
valdymą, bet ir atlyginimus gaunančių
asmenų perkamąją galią.
Organizacijos lygmens susitarimai
nustato faktinį darbo užmokesčio
padidėjimą ir minimalų atlyginimą,
kuris įtvirtinamas įstatymu.

6.

Socialinio dialogo plėtra – rekomendacijos,
tikslas ir ketinimai policijos ir įkalinimo įstaigų
institucijoms

Nesvarbu, ar jos teikiamos viešai ar privačiai, tokios paslaugos kaip sveikatos,
švietimo, komunalinių paslaugų, pašto, telekomunikacijų, transporto, policijos ir
gaisrų gesinimo paslaugos yra laikomos viešosiomis paslaugomis, nes jos teikiamos
siekiant palaikyti kiekvieno piliečio gerovę ir padėti plėtrai. visos visuomenės.
Daugelyje šalių jas daugiausia teikė viešasis sektorius.
Viešųjų paslaugų reforma turėtų būti nuolatinis procesas, siekiant įgyvendinti įvairius
tikslus, pagrįstus kasdieniais poreikiais. Bet kokios reformos sėkmė priklauso nuo jos
tikslų, sprendimų priėmimo kokybės ir visų suinteresuotų šalių gebėjimo įgyvendinti
priimtus sprendimus. Reforma turėtų būti naudinga visiems. Priimant sprendimus
turėtų būti siekiama suinteresuotųjų šalių sutarimo. Dalyvaujantis sprendimų
priėmimas užtikrina dalijimąsi visa svarbia informacija, darbuotojų ir jų organizacijų
teisių apsaugą bei investicijas į žmogiškuosius išteklius, reikalingus kylantiems
iššūkiams įveikti.
Šiuo vadovu siekiama stiprinti socialinį dialogą vykdant viešųjų paslaugų reformą,
ypač dialogą tarp vyriausybės (nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios bei su
valstybės tarnybos reforma susijusių ministerijų / agentūrų) politikos formuotojų ir
viešųjų paslaugų darbuotojų bei jų atstovų. Ji taip pat skirta civiliams darbuotojams ir
darbuotojams, užsiimantiems viešųjų paslaugų valdymu ir teikimu, taip pat viešųjų
paslaugų naudotojams ir toms nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), kurios
suinteresuotos užtikrinti geresnį viešųjų paslaugų teikimą, nes abu vaidina svarbų
vaidmenį formuojant politiką. apie reformą.
Vienašališkai, be pakankamo dialogo su darbuotojais vykdomos reformos greičiausiai
nebus sėkmingos, nes kokybiškas paslaugas gali teikti tik motyvuoti ir tinkamai
apmokyti darbuotojai. Atitinkami darbuotojai turi būti motyvuoti ir jausti atsakomybę
už reformą, kad ji būtų sėkminga. Šiuo tikslu būtina, kad jie arba jų atstovai dalyvautų
visame procese nuo pat jo pradžios. Be to, siekiant užtikrinti, kad reformos pasiektų
savo tikslus, svarbu, kad žmogiškieji ištekliai būtų tinkamai valdomi, konsultuojantis
su atitinkamais darbuotojais, o visų lygių darbuotojai ir vadovai būtų aprūpinti naujais
įgūdžiais ir gebėjimais, kurių reikia norint pagerinti paslaugų teikimą. Taip pat turėtų
būti imamasi atitinkamų priemonių problemoms, su kuriomis susiduria nukentėjusieji
darbuotojai, palengvinti, pvz., mokymas būtinų įgūdžių, reikalingų perkėlimui ar
perkėlimui kitur, arba tinkamų atleidimo paketų pasiūlymas. Visi šie klausimai turi
būti tinkamai sprendžiami per veiksmingą socialinį dialogą, siekiant užtikrinti, kad
reformomis būtų pasiekti numatyti tikslai.
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Tikimasi, kad tiek darbdaviams, tiek darbuotojams, teikiantiems viešąsias paslaugas,
šis Praktinis vadovas bus naudingas priminimas apie atitinkamas jų teises ir pareigas.
Taip pat tikimasi, kad jiems tai bus naudinga peržiūrint atliktas reformas, kad būtų
galima geriau planuoti būsimus pokyčius.
Socialinis dialogas apima keitimąsi visa svarbia informacija, konsultacijas ir derybas
tarp vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų atstovų arba tarp jų bendro intereso
klausimais, susijusiais su ekonomine ir socialine politika. Socialinis dialogas turi
plačias ir įvairias reikšmes visame pasaulyje: jis turėtų vykti visais tinkamais
sprendimų priėmimo proceso etapais; ji neturėtų būti pernelyg įsakmi; jis turėtų būti
pritaikytas prie aplinkybių ir visų pirma turėtų apimti tas, kurias paveikė
pokyčiai/sprendimai.
Veiksmingam socialiniam dialogui reikalinga asociacijų ir saviraiškos laisvė, atviras
ir skaidrus abipusis dalijimasis informacija ir stiprūs bei nepriklausomi socialiniai
partneriai, galintys laisvai dalyvauti. Tam taip pat reikia tinkamos teisinės ir
institucinės sistemos, taip pat palankaus klimato ir mąstysenos, palankios tikslingai
diskusijai ir konstruktyviam bendradarbiavimui. Socialinis dialogas yra veiksmingas
būdas keistis informacija ir koreguoti nuomones taip, kad būtų užtikrintas konfliktų
sprendimas, socialinis teisingumas ir efektyvus politikos įgyvendinimas. Tai irgi
edukacinis procesas. Tai priemonė, kuria ginamos teisės, skatinamas užimtumas ir
užtikrinamas darbas. Tai yra stabilumo šaltinis visais lygmenimis – nuo įmonės
iki visuomenės.
Istorijos, kultūros, ekonominės ir socialinės raidos skirtumai reikalauja lankstaus
požiūrio į socialinio dialogo būdus. Prekybos liberalizavimo, privatizavimo ir
globalizacijos kontekste ji gavo naują postūmį, tačiau susiduria su naujais iššūkiais ir
įgyja naujas formas, kurios neapsiriboja tradiciniu dvišališkumu ir trišališkumu.

a) Norint gauti kokybiškas viešąsias paslaugas, turi būti įvykdytos šios
sąlygos:
a) pakankamas finansavimas;
b) teisę į informaciją ir skaidrumą viešajame, privačiame ir savanoriškame
sektoriuose, susijusiuose su viešųjų paslaugų teikimu,
c) gerbti darbuotojų teises, kad darbuotojai galėtų dalyvauti socialiniame dialoge;
vertybės ir normos be korupcijos; investicijos į organizavimą ir personalo tobulinimą;
d) patikimos interesų konfliktų atskleidimo, peržiūros ir valdymo procedūros;
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e) bendrą viziją ir nuoseklią sistemą, kuri susieja politiką ir vykdymą, ir
f) profesionalesnė, novatoriškesnė ir iniciatyvesnė valstybės tarnyba.
b) Socialinio dialogo tikslas.
Socialinio dialogo tikslas – padėti sėkmingai formuoti politiką ir reformuoti
viešąsias paslaugas orientuotai į žmones. Reformos turi būti naudingos platesnei
visuomenei, įskaitant viešųjų paslaugų darbuotojus. Socialinis dialogas turi skirti
pakankamai dėmesio skaidrumui dalijantis visa svarbia informacija, užtikrinant
plačias konsultacijas visais etapais ir ugdant pagarbą dvišalio dialogo vientisumui.
Viešųjų paslaugų reforma būtų naudinga, jei būtų įtraukta:
• gerai apmokyto, tinkamai apmokamo, gerai motyvuoto ir profesionalaus
aptarnaujančio personalo būrio ugdymas;
• geresnė prieiga prie informacijos;
• gero valdymo skatinimas;
• viešųjų paslaugų kokybės ir teikimo gerinimas;
• prieinamumo ir įperkamumo didinimas;
• darbuotojų ir bendruomenės saugumo garantija ir
• suinteresuotųjų šalių gebėjimų stiprinimas.
Socialinis dialogas nebūtinai turi pasiekti sutarimo. Jei tai padės bent geriau suprasti
skirtingų suinteresuotųjų šalių išreikštas skirtingas nuomones, galima manyti, kad ji iš
esmės pasiekė savo tikslą. Socialinis dialogas turi sukurti įsipareigojimą
įgyvendintoms idėjoms, apgalvotiems veiksmams ir pasiektiems rezultatams.
c)

Socialinio dialogo vertė

Socialinis dialogas yra galinga priemonė ieškant konkrečių būdų socialinei sanglaudai
sukurti ir palaikyti bei gerinti valdymą. Tai prisideda prie kokybiškų viešųjų paslaugų
kūrimo tiek darbuotojams, tiek klientams.
d) Socialinio dialogo formos.
Socialinis dialogas visose viešosiose tarnybose, įskaitant valstybės tarnybą, apima:
a) Dalijimasis informacija – Valstybės tarnybos įstatuose yra taisyklės dėl teisės būti
informuotam. Viešasis administravimas turi pareigą informuoti valstybės tarnautojus
ir (arba) keistis informacija,
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b) Viešieji svarstymai – tai kita socialinio dialogo forma, kurioje dažnai dalyvauja
viešųjų paslaugų vartotojai arba jų atstovai.
c) Tiesioginės konsultacijos – tai gali būti individualiu lygmeniu, su personalo
atstovais arba pasitelkiant viešųjų paslaugų patariamąsias institucijas. Konsultacijos
gali vykti prieš priimant sprendimus ir (arba) vėliau jų įgyvendinimo metu.
d) Kolektyvinės derybos - daugelyje šalių kolektyvinių derybų teisinė bazė yra
skirtinga ir ribota. Ne visi viešosios teisės subjektai turi teisę derėtis ir sudaryti
kolektyvines sutartis.
- Socialinio dialogo procesas valstybės tarnybos reformoje Reformuojant
valstybės tarnybą, socialinis dialogas turėtų vykti kiekviename iš šių keturių
etapų:
• inventorizacija ir paruošimas;
• dalyvaujantiesiems reformų politikos formavimas;
• įgyvendinimas ir
• peržiūra, stebėjimas ir vertinimas
- Socialinio dialogo procesai turi pripažinti šių dalykų svarbą:
• derinant dvišalius ir trišalius procesus, siekiant padidinti visų veikėjų atsakomybę ir
įsitraukimą, ir
• visų socialinių partnerių sąveika visais lygiais
e) Socialinio dialogo temos.
Socialinio dialogo tikslas – demokratinis sprendimų priėmimas. Todėl vyriausybė,
valdžios institucijos ir darbdaviai turi leisti visiems, kuriuos paveikė sprendimai,
išgirsti savo nuomonę. Idealiu atveju viskas, kas susiję su užimtumu ir darbo
santykiais, kas liečia daugiau nei vieną suinteresuotųjų šalių grupę, turėtų būti
socialinio dialogo objektas.
Socialinio dialogo temos gali būti įvairios ir gali apimti:
• Viešosios politikos formavimas ir įgyvendinimas. Tai apima viešųjų paslaugų
reformos ketinimą, jos turinį, procesą ir rezultatų stebėseną
• Viešųjų paslaugų teikimo ir kokybės gerinimas.
• Nepertraukiamų paslaugų visiems piliečiams užtikrinimo už prieinamą kainą būdai ir
priemonės.
• būdai, kaip padaryti viešąją paslaugą reaguojančią, atskaitingą ir gyvybingą.
• Darbas, pajamos ir socialinė apsauga.
• Kaip sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų.
• Įgūdžių mokymas, siekiant užtikrinti nuolatinį įsidarbinimo galimybes .
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• Socialinės problemos, įskaitant skurdo mažinimą, jaunimo nedarbą, vaikų darbą,
priverstinį darbą, diskriminaciją švietimo ir užimtumo srityje, narkotikų vartotojų
reabilitaciją, konfliktų sprendimą ir kt.
Viešųjų paslaugų kokybė priklauso nuo kompetentingos ir motyvuotos darbo jėgos.
Norint įdarbinti ir išlaikyti aukštos kokybės darbo jėgą, reikia tinkamo išsilavinimo ir
profesinių įgūdžių, mokymosi visą gyvenimą, gerų darbo sąlygų ir aukštų etikos
standartų. Žmogiškųjų išteklių plėtra viešųjų paslaugų srityje yra svarbi reformos
proceso dalis. Ji turi vykti koordinuotai, socialinio dialogo procese, o valstybės
tarnautojams atstovaujančios organizacijos atlieka pagrindinį vaidmenį.

f)

Tarptautiniai darbo standartai ir socialinio dialogo procesas.

Tarptautiniai darbo standartai yra pagrindiniai socialinio dialogo sėkmės veiksniai.
TDO priežiūros organų jurisprudencija, susijusi su konvencijomis ir
rekomendacijomis, nusipelno ypatingo dėmesio, nes jose konkrečiai kalbama apie
socialinio dialogo procesą įvairiais lygiais:
Laisvės jungtis į asociacijas ir teisės į kolektyvines derybas principai yra
išdėstyti atitinkamai konvencijose Nr. 87 ir Nr. 98. Labai svarbu aiškiai
pripažinti valstybės tarnautojų teisę burtis į asociacijas – ne tik kultūros ir
socialiniais tikslais, bet ir savo profesiniams bei ekonominiams interesams
puoselėti ir ginti. Tačiau tam tikri viešojo sektoriaus segmentai pasižymi
specifinėmis savybėmis (neutralumas, viešosios tarnybos tęstinumas,
biudžetai, priimami skaidrios procedūros būdu), ir tai atsispindi ribotuose
teisės organizuotis ir su ja susijusių teisių modalumuose, ypač teisė į
kolektyvines derybas arba teisė streikuoti.
Konvencija Nr. 87 nustato darbuotojų teisę burtis į organizacijas, be jokių
skirtumų, tačiau nacionaliniai įstatymai ar taisyklės gali nustatyti, kiek tokia
teisė gali būti suteikta ginkluotosioms pajėgoms ir policijai. Turėtų būti
užtikrinta karinių objektų civilių darbuotojų, ugniagesių ir kalėjimų personalo
teisė organizuotis, nes pagal Konvenciją Nr. 87 jiems netaikoma išimtis.
Teisė streikuoti valstybės tarnybose turėtų būti apribota valstybės
tarnautojams, vykdantiems valdžią valstybės vardu. Teisė streikuoti nėra
absoliuti ir gali būti apribota teikiant esmines paslaugas. Griežtąja šios
sąvokos prasme būtiniausiomis paslaugomis laikomos tos paslaugos, kurių
nutraukimas keltų pavojų dalies ar visų gyventojų gyvybei, asmens saugumui
ar sveikatai. Tačiau tokiais atvejais darbuotojai turėtų turėti galimybę
dalyvauti nustatant ir įgyvendinant skundų nagrinėjimo procedūrą, kuri turėtų
pakankamai užtikrinti nešališkumą ir atsiskaitymo greitį. Visi šiuo tikslu
įsteigtų nešališkų ir nepriklausomų institucijų arbitražo sprendimai turėtų būti
privalomi abiem šalims ir greitai bei visapusiškai įgyvendinami.
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-

Pirmojo lygio valstybės tarnautojų organizacijos gali apsiriboti tos
kategorijos darbuotojais, laikantis dviejų sąlygų:

a) organizacijos neapsiriboja konkrečios ministerijos, departamento ar tarnybos
darbuotojais ir
b) jie gali laisvai jungtis į federacijas ir konfederacijas savo pasirinktomis
nuostatomis, numatančiomis, kad kiekvienai valstybės tarnautojų kategorijai turi būti
steigiamos skirtingos organizacijos, pažeidžiant valstybės tarnautojų teisę steigtis.
Vyresniesiems valstybės tarnautojams, einantiems vyresniojo vadovo ar
politikos formavimo pareigas, gali būti uždrausta prisijungti prie kitų darbuotojų
atstovaujančių organizacijų, jei jie turi teisę steigti savo organizacijas savo interesams
ginti,
Visi viešųjų paslaugų darbuotojai, išskyrus tuos, kurie dirba valstybės
valdyme, turėtų turėti teisę į kolektyvines derybas ir teisę sudaryti kolektyvines
sutartis. Konvencija Nr.98 nustato kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių
sudarymo santykį dėl darbo sąlygų reglamentavimo. Jame taip pat numatyta, kad
„kiek Konvencijoje numatytos garantijos taikomos ginkluotosioms pajėgoms ir
policijai, nustato nacionaliniai įstatymai ar teisės aktai“.

g) Veiksmingo socialinio dialogo sąlygų sudarymas
Institucinės kliūtys veiksmingam socialiniam dialogui reformuojant viešąsias
paslaugas yra šios:
asociacijų laisvės, kuri leistų atstovauti valstybės tarnautojams santykiuose su
valstybe, pripažinimo trūkumas;
kolektyvinių derybų vedimą reglamentuojančių taisyklių nebuvimas, arba
tokių taisyklių stoka ir pernelyg didelis socialinių partnerių nenuolaidumas
Taigi socialinis dialogas viešųjų paslaugų srityje bus palengvintas, jei:
• darbdavių ir darbuotojų organizacijos yra stiprios, nepriklausomos ir turi techninių
pajėgumų užmegzti prasmingą socialinį dialogą;
• gerbiamos pagrindinės teisės jungtis į asociacijų laisvę ir kolektyvines derybas;
• yra taisyklės dėl asmenų ar įstaigų, kompetentingų vesti derybas valdžios institucijos
vardu;
• numatyta dalytis visa svarbia informacija;
• visos šalys turi politinės valios ir įsipareigojimo dalyvauti socialiniame dialoge;
• suteikiama tinkama institucinė parama;
• yra aiškiai apibrėžtos ginčų sprendimo procedūros ir mechanizmai.
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h) Lyčių aspekto integravimas į socialinį dialogą
Moterys, dirbančios valstybės tarnyboje, turėtų turėti proporcingą atstovavimo dalį
įvairiuose socialinio dialogo forumuose įvairiais lygiais. Pavyzdžiui, Norvegijoje yra
nustatyta ne mažiau kaip 40 procentų moterų ar vyrų lyčių kvota vadovų komandose,
delegacijose, projektų grupėse ir pan. (Olson, 2003). Apie nukrypimus nuo šios
normos reikia pranešti ir paaiškinti. Vadovų programose pirmenybė teikiama
darbuotojams.
Lyčių aspekto integravimas, be kita ko, turėtų apimti politiką ir programas, skirtas:
• „padoraus darbo“ moterims darbotvarkė;
• veiksniai, gerinantys moterų galimybes gauti išsilavinimą ir įsidarbinti, taip pat jų
atlyginimą, mokymą ir karjeros plėtrą;
• lygias ir matomas moterų galimybes užimti vadovaujančias/vadovaujančias
pareigas visais lygiais ir sprendimų priėmimo forumuose;
• darbo ir šeimos pusiausvyros klausimas ir
• darbuotojų, turinčių šeiminių įsipareigojimų, rūpesčius ir poreikius

i)

Santrauka – sėkmingas socialinis dialogas

Sėkmingas socialinis dialogas priklauso ne tik nuo formalių struktūrų, tokių kaip
susitarimai, susitikimai ir derybos, egzistavimo, bet ir nuo minimalaus šalių
pasitikėjimo. Kad diegti nauji darbo metodai būtų sėkmingi, darbuotojai, pavaldiniai ir
vadovai turi būti pasirengę dalytis idėjomis. Tačiau „pasitikėjimo santykiai“, kurių
reikia pirmiau minėtiems dalykams skatinti, gali būti užgniaužti, jei kritika priimama
mažai. Buvo pranešta, kad „darbuotojai baiminasi dėl savo karjeros, jei išreiškia
nesutikimą, todėl susilaiko nuo konstruktyvios kritikos ir reikalingo grįžtamojo ryšio“.
Sukurti pasitikėjimo atmosferą gali būti didžiausias policijos ir kitų iššūkis.
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7.

Socialinio dialogo plėtra – valdžios ir
centrinių įstaigų vaidmuo
1.

Vyriausybė ir vyriausybės darbuotojų profesinių sąjungų konfederacijos
sudarė susitarimą, siekdamos sukurti geriausią įmanomą pagrindą šalių
bendradarbiavimui visais lygiais. Jis sudaro darbuotojų bendro sprendimo
teisės pagrindą, be taisyklių, nustatytų Valstybės tarnybos ginčų įstatyme,
Valstybės tarnybos įstatyme ir Darbo aplinkos įstatyme. Tai suteikia
darbuotojams teisę faktiškai daryti įtaką darbo vietų organizavimui ir darbo
metodų kūrimui. Bendras sprendimas prisideda prie lanksčių ir vartotojui
patogių paslaugų, užtikrinančių gerą darbo aplinką, gerą valdymą, geresnius
rezultatus ir patenkinamus santykius su visuomene.

2.

Šalys sutaria, kad šiuo metu valstybei keliami nauji reikalavimai, kurie, be
kita ko, susiję su darbo metodų, vaidmenų, organizavimo ir reguliavimo
sistemos pokyčiais. Susitarimas yra valstybės sektoriaus pritaikymo,
efektyvumo didinimo ir modernizavimo priemonė.

3.

Socialinio dialogo ir įtraukesnio darbo gyvenimo susitarimas reikalauja, kad
šalys privalomai bendradarbiautų, kad sumažintų nedarbingumo atostogas ir
netekto darbingumo pensijų skaičių, taip pat prisidėtų prie labiau
įtraukiančios ir skatinančios personalo politikos.

4.

Socialinio dialogo susitarimo tikslų pasiekimas priklauso nuo to, ar
darbuotojai ir darbdaviai susitiks kaip lygiavertės šalys. Šalys turi susitikti su
valia, kad rastų problemų sprendimus. Jų atstovai turi reikiamus įgaliojimus,
kvalifikaciją ir nuostatas.

5.

Bendro apsisprendimo teisė geriausiai įgyvendinama per išrinktus sąjungos
atstovus. Ji turi būti vykdoma taip, kad darbuotojai kuo anksčiau būtų įtraukti
į planavimo ir sprendimų priėmimo procesą. Darbuotojai turi turėti
tiesioginės įtakos darbo organizavimui ir užduočių vykdymo būdams savo
darbo srityse. Esant susitarimams, gali būti vykdoma „eksperimentinė
veikla“, siekiant sukurti tokias organizavimo formas ir darbo būdus, kurie
įgyvendintų darbuotojų apsisprendimą.

6.

Išrinkti profesinių sąjungų atstovai savo tarnybines pareigas atlieka kaip
būtiną valstybės tarnybos darbo aplinkos demokratizavimo dalį. Tarnybinėms
pareigoms, susijusioms su profesinėmis sąjungomis, suteikiamas toks pat
statusas kaip įprastai tarnybai. Profesinių sąjungų pareigų ėjimas duoda
kompetenciją ir tai turi reikšmės tolimesnėje asmens tarnyboje ir karjeroje.

43

7.

Visų lygių vadovai turi taikyti tokią valdymo formą, kuri leistų išrinktiems
profesinių sąjungų atstovams dalyvauti sprendimų priėmimo procese visais
su darbuotojų darbo situacija susijusiais klausimais. Kartu tikimasi, kad
policijos, Kalėjimų tarnybos darbuotojai įvairiose įstaigos darbo srityse
pateiks pasiūlymus dėl priemonių, kurios leistų pasiekti kuo geresnių
rezultatų ir paslaugų visuomenei.

8.

Šalys susitaria, kad darbdavys profesinės sąjungos atstovams sudarytų kuo
geresnes darbo sąlygas, kad jie galėtų eiti tarnybines pareigas. Šalys taip pat
susitaria, kad renkami profsąjungų atstovai veiks taip, kad nebūtų
apsunkintas darbų srautas ir paslaugų efektyvumas.

9.

Sutartyje numatytos teisės turi būti įgyvendinamos taip, kad jos jokiu būdu
nepakenktų politinei demokratijai. Vadovaudamosi tuo, Vyriausybės
tarnybos griežtai įgyvendina politinės valdžios sprendimus, tuo pačiu metu,
kai darbuotojai gali turėti faktinį bendrą sprendimą sprendžiant vidaus
administracinius reikalus, susijusius su darbo situacija.

10. Informacinės ir ryšių technologijos (IRT) užima vis svarbesnį vaidmenį
viešųjų paslaugų agentūrų veikloje. Šalys aktyviai sieks, kad IRT prisidėtų
prie geresnių paslaugų visuomenei, gerintų jų kokybę, būtų supaprastinimo ir
efektyvumo didinimo priemonė. Vertinant IRT, svarbu laikytis holistinio
požiūrio, apimančio techninius, organizacinius, ekonominius, taip pat
aplinkos ir socialinius veiksnius.

11. Sutartis sukuria pagrindą policijos ir įkalinimo įstaigų personalo politikai tose

srityse, kurioms taikoma sutartis, pagal atitinkamus įstatymus, kitus teisės
aktus ir kt. Šalys kolektyviai ir atskirai nuolat stebi ir moko vadovus bei
profesinių sąjungų atstovus, siekdamos pasiekti bendrą susitarimo ketinimų
supratimą. Darbdavys kasmet užtikrina, kad kiekvienoje įstaigoje būtų
dalijamasi patirtimi ir diskutuojama dėl sutarties ir derinimo sutarčių turinio.
Abi šalys turi dalyvauti kartu su aukščiausiu darbdavio atstovu.
Rekomenduojami šių metinių susirinkimų protokolai.
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8.

Praktiniai patarimai – kaip jūs galite
būti sėkmingas darbuotojas įmonės
darbo aplinkoje.

Darbo aplinka yra tai, už ką turime kartu prisiimti atsakomybę. Taip pat yra tam
tikrų priemonių, kurias mes, kaip asmenys, galime pasiūlyti ir prie kurių galime
prisidėti kuriant gerą darbo aplinką, būtent:
1.

Dirbti kartu

Kartu pasieksite geriausių rezultatų. Raktas į gerus sprendimus – glaudus
parduotuvės patikėtinių, sveikatos ir saugos atstovų bei vadovų bendradarbiavimas.
Nuspręskite, kaip padėsite vieni kitiems ir kaip paskirstysite užduotis.
2.

Darykite vieną dalyką, o ne viską iš karto

Nepradėkite per daug priemonių vienu metu. Norėdami tinkamai atlikti
užduotis, turite turėti laiko ir išteklių. Nerealus planas gali sustabdyti darbą.
3.

Tegul visi diskutuoja

Tegul visi darbuotojai kalba apie tai, kas juos domina, ir paskatinkite juos ieškoti
sprendimų. Geriausi sprendimai yra tie, kuriuos palaiko visi. Raskite sritis, kuriose
galėtumėte tai aptarti kartu.
4.

Informuokite visus

Kas atsitiko, kas bus ir kodėl? Įsitikinkite, kad visi žino, kas yra
vykstantys. Pasidalykite informacija apie būseną ir pažangą. Informacijos trūkumas
sukelia netikrumą ir spėliones. Raskite bendrą erdvę, kurioje visi galėtų gauti
naujienas.
5.

Kalbėkite apie iššūkius ir galimybes

Problemų nepadaugės, jei apie jas bus kalbama. Atvirkščiai, nedidelės problemos gali
būti išspręstos nedelsiant, jei jos nedelsiant sprendžiamos.
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Kita vertus, kalbėkite ir apie tai, ko norite pasiekti ir kokias galimybes matote.
6.

Išlaikykite augimo tendenciją

Planavimas geras, bet to nepakanka. Taip pat turite patikrinti, ką susitarėte.
Padėkite vieni kitiems tobulėti. Kai darbuotojai mato patobulinimus, tai
suteikia naują impulsą.
7.

Ieškau sprendimų

Neskirkite per daug laiko ir pastangų analizuodami problemų priežastis. Vietoj to,
nukreipkite savo mintis į gerus dalykus, pavyzdžiui, ieškokite tinkamo sprendimo.
Dirbkite su tuo, ką galite padaryti. Nustumkite nuo jūsų nepriklausančius
nusivylimus.
8.

Klausykitės patirties ir paprašykite pagalbos

Daugelis įmonių įgijo geros patirties. Verta iš jų pasimokyti. Taip pat yra
profesionalų, kurie išmano ir gali padėti. Nedvejodami susisiekite!
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9. Profesinių sąjungų struktūra, prevencija,
muitinės, policijos ir įkalinimo įstaigų
tarnybos Norvegijoje.
Turinys:
I.

RIEŠGAISRINĖS,
GELBĖJIMO
IR
PREVENCIJOS
PASLAUGŲ
DARBUOTOJŲ SĄJUNGA
II. POLICIJOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA
III NORVEGIJOS MUITINIŲ ASOCIACIJA (NORVEGIJOS MUITINIŲ
ASSOCIACIJA)
IV
NORVEGIJOSP
KALĖJIMO
PASLAUGŲ
IR
PROBACIJA
(RESOCIALIZACIJA) ASOCIACIJA – NFF

I.

Kas yra Priešgaisrinės apsaugos, gelbėjimo ir prevencijos darbuotojų
sąjunga?

Profesinė sąjunga yra didžiausia priešgaisrinių, gelbėjimo ir prevencinių įstaigų
personalo organizacija Norvegijoje. Ji vienija visų lygių darbuotojus, tiek visą, tiek ne
visą darbo dieną. Gina darbuotojų teises ir sukūrė nelaimingų atsitikimų fondą.
Siekdama užsiimti politika ir profesionalumu, sąjunga įsteigė „Gaisrinės apsaugos,
gelbėjimo ir prevencijos ekspertų grupę“, kuri konsultuoja sąjungą ir inicijuoja
svarbias bylas.
Sąjungos priešgaisrinė konferencija.
Kasmetinė profesinių sąjungų konferencija yra pagrindinė narių susitikimo vieta
aktualiais klausimais.
Politinė ir visuomeninė veikla
Profesinė sąjunga, be kita ko, sprendžia šiuos dalykus:
• švietimo klausimai,
• nauja priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų organizacija,
• pavojaus centrų reorganizavimas ir išdėstymas (dislokavimas),
• įvairovė ir integracija,
• sveikata, sauga ir aplinka.
Be to, ji yra aktyvi patariamoji institucija ir palaiko glaudų dialogą
su valdžios institucijomis visuomenės saugumo srityje.
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Nelaimingų atsitikimų darbe sąjungos fondas
Profesinis nelaimingų atsitikimų darbe fondas buvo sukurtas siekiant finansiškai padėti
gaisro, gelbėjimo, prevencijos ir kaminų šlavimo darbuotojams, kurie darbe buvo sužaloti
ir turi laikinų finansinių problemų. Tai savanoriška programa, kurioje nario mokestis yra
vienkartinis 100 NOK įmoka.
Neakivaizdinė ugniagesių profesinė sąjunga
Ne visą darbo dieną dirbantis ugniagesių darbuotojas gali tapti jo nariu nepriklausomai
nuo to, ar jis priklauso profesinei sąjungai ar kitai jo pagrindinio darbo sąjungai. Ne visą
darbo dieną dirbantys ugniagesiai gauna 1,45% išskaitą nuo bruto darbo užmokesčio,
kaip ne visą darbo dieną dirbančio kvotinio darbuotojo, ir gali pasirinkti, ar nori draustis
kvotos priedo grupiniu draudimu, ar ne.
Kaminkrėčiai
Profesinė sąjunga yra didžiausia Norvegijoje kaminkrėčių sąjunga. Organizacija
užtikrina, kad kaminkrėčiai turėtų geras pagrindines veiklos sąlygas ir būtų traktuojami
kaip priklausantys viešajam sektoriui.
Kaminkrėčio profesija
Kaminkrėčiai yra svarbi profesionalų grupė. Kaminkrėčiai užtikrina priešgaisrinę saugą
namuose apžiūros ir informavimo veiklos metu. Profesinė sąjunga deda visas pastangas,
jos narių išsilavinimas ir patirtis buvo geros kokybės, daro įtaką mokymo programai ir
skatina įsidarbinti į šią profesiją.
Kaminkrėčių pramonės privatizavimas?
Profsąjunga pasisako už pokyčius, pagrįstus šiandienos visuomenėje vykstančiais
pokyčiais, tačiau pasisako prieš platų privatizavimą, pasirenkant šias paslaugas priklausyti
viešajam sektoriui – kokybė ir prieinamumas turėtų būti svarbesnis už pelną.
II. Policijos pareigūnų profesinė sąjunga
Policijos pareigūnų profesinė sąjunga:
vienybė – įsipareigojimas – priešprieša – atsakomybė
Policijos pareigūnų sąjunga yra didžiausia policijos departamento profesinė sąjunga,
turinti 17 500 narių. Ji organizuoja keletą profesinių grupių ir lygių, įskaitant policiją,
civilius, teisininkus ir studentus.
Pagrindinės veiklos sritys
Profesinė sąjunga yra pagrindinis idėjų ir idėjų tiekėjas vyriausybei vykdant baudžiamąją
politiką, sprendžiant pramonei ypač rūpimus visuomeninius klausimus.
Policijos pareigūnų profesinė sąjunga užsiima visa policijos veikla.
Sąjungos narių atlyginimai ir darbo sąlygos yra esminis klausimas, nes yra glaudus ryšys
tarp teisingo atlyginimo ir darbo sąlygų.
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Kvalifikuoti parduotuvės prižiūrėtojai
Policijos pareigūnų profesinė sąjunga turi visapusį profesinių sąjungų rinkimų aparatą,
steigia vadinamuosius urėdinius. Visi parduotuvių prižiūrėtojai, tiek vietoje, tiek
centralizuotai, yra iš įmonių ir darbo renginių bei sutarčių, kurios pateikiamos skiltyje
„Politikos ir vadai“.
Santykiams su vyrais siūlomos įvairios paslaugos.
Truputis istorijos
Anksčiau Norvegijoje veikė kelios policijos ir šerifų / vadų profesinės organizacijos ir
asociacijos. 1894 m. spalio 28 d. įkurta Kristianijos policijos asociacija, 1905 m. gegužės
16 d. – Norvegijos policijos asociacija, o 1914 m. – profesinė organizacija
„Lensmannsetetens Landslag“.
1975 m. sausio 1 d. keturios policijos organizacijos buvo sujungtos į Norvegijos
policijos profesines sąjungas, o 1997 m. lapkričio 13 d. asociacija susijungė su 1914 m.
profesine organizacija, kuri dabar sudaro Policijos pareigūnų profesinę sąjungą.
Didesnės visumos dalis
Policijos pareigūnų sąjunga tapo darbo organizacijos „Utdanningsgruppenes
Hovedorganisasjon“ (UHO) dalimi, kuri 2005 m. buvo reorganizuota į „Unio“.
„Unio“ dabar yra didžiausia pagrindinė Norvegijos tretinė organizacija, turinti daugiau
nei 375 000 narių 13 sąjungų.
Policijos pareigūnų sąjunga yra Šiaurės šalių policijos asociacijos narė ir Europos
policijos konfederacijos EuroCOP tikroji narė nuo 2002 m.
Organizacinė struktūra
Policijos pareigūnų sąjunga yra svarbiausia Šiaurės šalių policijos asociacijos / Šiaurės
šalių profesinių sąjungų narė. Kas antrus metus vietiniai delegatai susitinka, kad
nustatytų organizacijos kursą.
Visiems nariams galioja įstatai ir nustatytos organizacijos taisyklės.
Vadovybė ir komitetas
Policijos pareigūnų profesinė sąjunga turi keletą vadovų ir komitetų, kurie rūpinasi
nariais ir pačia organizacija.
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Išmokos Asociacijos nariams
Rūpinimasis nariais išreiškiamas, be kita ko, veikiant darbo užmokesčio ir darbo
sąlygų gerinimui, arba rengiant palankius draudimo pasiūlymus. Policijos profesinės
sąjungos yra „Unio“ dalis ir deklaruoja aktyvų dalyvavimą šioje organizacijoje,
siekdamos kuo geresnės įtakos politikai. Jie taip pat aktyviai dalyvauja tarptautinėje
profesinių sąjungų bendruomenėje, kad keistųsi žiniomis ir sektų pokyčius.

III. Norvegijos muitinių asociacija ( Norvegijos muitinių profesinės sąjungos
)
Apie Norvegijos muitinės tarnybų asociaciją.
Norvegijos muitinės tarnybų asociacija vienija apie 1600 narių ir vienija daugiau nei
85 % agentūrų pareigūnų ir moterų pareigūnų visoje šalyje. Norvegijos muitinės
tarnybų asociacija priklauso Centrinei profesinių sąjungų konfederacijai (valstybinis
sektorius).
Asociacijos nariai gali kreiptis teisinės pagalbos dėl darbo sąlygų ir atlyginimo. Jie
taip pat turi teisę ir pareigą daryti įtaką asociacijos/sąjungos darbui įvairiais
organizaciniais lygmenimis.
Kadangi Asociacijos gretose yra didelis procentas agentūrų darbuotojų, tai daro įtaką
priimant sprendimus, turinčius įtakos valstybės tarnautojų darbo sąlygoms ir
atlyginimams.
Asociacija yra atstovaujama visuose svarbiuose komitetuose ir projektuose,
veikiančiuose pramonėje. Svarbiausia jos užduotis – daryti įtaką geresniam
atlyginimui ir darbo sąlygoms.
Asociacijos struktūra.
Norvegijos muitinės tarnybų asociaciją sudaro centrinė vadovybė, kurią sudaro 7
nariai ir 6 pakaitiniai nariai. Jie renkami respublikiniame asociacijos susirinkime,
kuris vyksta kas 3 metus.
Centrinę asociaciją šiuo metu sudaro 7 vietinės asociacijos, kurios yra ryšininkai tarp
asociacijos narių ir centrinės vadovybės.
Vietos asociacijų vadovai ir 1-2 kiekvienos vietos asociacijos atstovai bei centrinė
vadovybė sudaro nacionalinę valdybą ir susitinka 1-2 kartus per metus.
Sukilimo genezė ir narystė Centrinėje profesinių sąjungų konfederacijoje.
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Anksčiau muitinėje veikė dvi sąjungos. Po ilgų bandymų jie buvo įtraukti į Norvegijos
muitinės tarnybų asociaciją
1980 m. sausio 1 d., antradienis. Kartu sąjunga įstojo į Centrinę profesinių sąjungų
konfederaciją (PS), o tai reiškia politinę nepriklausomybę partijai ir daug
savarankiškumo atskiroms sąjungoms.
Bendruomenė ir organizacinė struktūra.
Norvegijos muitinių asociacija yra pagrindinės asociacijos „YS Stat“ narė, kuri yra
pagrindinės
profesinių
sąjungų
konfederacijos
(Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund) organizacijos sektorius. Profesinių sąjungų konfederacija derasi su
valstybe 15 narių sąjungų vardu. Yra keturios skirtingos pagrindinės organizacijos.
LO, Unio i Akademikerne ir YS. Jie visi turi savo sektorių vyriausybės darbuotojams.
Tinkami sektoriai egzistuoja ir kitoms visuomenės profesinėms grupėms.
Profsąjungų užduotys apima derybas dėl metinių atlyginimų susitarimų ir socialinį bei
politinį darbą darbuotojų gyvenimo sąlygų, demokratijos, laisvės ir teisingumo bei
aplinkosaugos srityse.
Poveikis darbo teisei.
Profesinės sąjungos yra lyderės kuriant gerą ir saugią darbo aplinką. Dėl technologinių
ir ekonominių pokyčių reikėjo išleisti naują profesinio gyvenimo įstatymą. Profesinės
sąjungos nariai turi galimybę daryti įtaką šio įstatymo turiniui ir pagrindinėms
kolektyvinių sutarčių nuostatoms.
Teisinė pagalba ir patarimai.
Narystė profesinėje sąjungoje reiškia teisę į teisinę pagalbą ir konsultacijas iš tinkamai
pasirengusių patikėtinių.
Asociacija taip pat apsaugo nuo neteisėto atleidimo. Jei darbdavys pažeidžia įstatymą,
nariai gali gauti sąjungos pagalbą ir pasinaudoti profesinių sąjungų konfederacijai
(YS) priklausančios agentūros teisinėmis žiniomis.
Muitinių profesinės sąjungos regionuose:
• Rytų Norvegijos muitinės asociacija
• Oslo ir Akershus muitinės asociacija
• Pietų Norvegijos muitinės asociacija
• Vakarų Norvegijos muitinės asociacija
• Centrinės Norvegijos muitinės asociacija
• Šiaurės Norvegijos muitinių asociacija
• Norvegijos muitinės direktorato darbuotojų asociacija
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IV. Norvegijos kalėjimų tarnybos ir probacija (resocializacija) – NFF
Norvegijos kalėjimų ir probacijos (reabilitacijos) tarnyba – NFF yra politiškai
nepriklausoma organizacija, susijusi su Norvegijos nacionaline organizacija (LO) ir
LO Stat.
Norvegijos kalėjimų ir probacijos tarnyba, turinti apie 3500 narių, yra didžiausia
sąjunga kriminalinės priežiūros sistemoje.
Kalėjimų profesinės sąjungos
Profesinė sąjunga vienija visų lygių kriminalinės srities darbuotojus ir vadovus.
Pagrindinės asociacijos veiklos sritys – darbuotojai ir vadovai įkalinimo įstaigose,
probacijos biuruose, elektroninėje kontrolėje (EK), pereinamajame būste, regionų
administracijoje, miško objektuose, Kalėjimų ir probacijos tarnybos (KITT) IT
tarnybos ir švietimo centre. Kalėjimų ir probacijos tarnyba (KRUS).
Asociacija taip pat buria studentus (kandidatus) Kalėjimų ir probacijos tarnybos
(KRUS) ugdymo centre.
Norvegijos kalėjimų ir probacijos tarnyba per LO valdžią ir politinę įtaką sieks geros
ir sąžiningos socialinės politikos.
Norvegijos kalėjimų ir probacijos asociacija yra Darbuotojų informacijos asociacijos
(AOF), Šiaurės šalių kalėjimų pareigūnų sąjungos (NFU), Psichikos sveikatos tarybos,
Norvegijos civilinės pagalbos ir Rasizmo laisvos zonos narė.
Norvegijos kalėjimų ir probacijos tarnybos – regioniniai biurai
Vaivadijų valdybos renkamos regioninių skyrių stebėtojų tarybos posėdžiuose, kurie
vyksta kas ketverius metus.
• Rytų regionas
• Pietų regionas
• Pietvakarių regionas
• Vakarų regionas
• Šiaurės regionas
Regioninius skyrius iš viso sudaro 61 vietinė asociacija visuose kalėjimų priežiūros
skyriuose.
Nacionalinė asamblėja
Nacionalinis susirinkimas yra aukščiausias Norvegijos kalėjimų ir probacijos tarnybos
organas. Jis vyksta kas ketverius metus. Nacionalinis susirinkimas, be kita ko, priima
sąjungos statutą, veiklos programą ir renka aukščiausius renkamus sąjungos atstovus.
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Centrinis valdymas
Centrinė valdyba yra aukščiausias asociacijos organas tarp nacionalinių susirinkimų ir
renkasi bent keturis kartus per metus.
Centrinį valdymą sudaro:
• sąjungos pirmininkas
• pirmininko pavaduotojas
• vyriausiasis iždininkas
• federalinis sekretorius
• rytinis regionas
• pietinis regionas
• pietvakarių regionas
• vakarų regionas
• šiaurinis regionas
• Regiono vadovas Rytų / Hedmarko regione
• Šiaurės regionas / Trondheimo kalėjimas
• sąjungos valdymas
Asociacijos valdybą ketveriems metams renka nacionalinė asamblėja, ji taip pat yra
asociacijos administracija Osle.
Kitos organizacijos kalėjimų srityje.
KRUS darbuotojų aptarnavimo grupė
KRUS darbuotojų aptarnavimo grupė jungia darbuotojus Norvegijos kalėjimų ir
probacijos tarnybos (KRUS) mokymo ir mokymo centre.
Kalėjimo mokyklos paslaugų grupė
Vietinė asociacija „Kalėjimo mokyklų paslaugų grupė“ organizuoja kandidatus, kurie
baigia mokslus Norvegijos kalėjimų ir probacijos tarnybos (KRUS) aukštojo mokslo
centre.
NFF KDI asociacija
NFF KDI asociacija vienija Norvegijos kalėjimų ir probacijos tarnybos (KDI)
darbuotojus.
Vienetų vadovų asociacija NFF
Vienetų vadovų asociacija NFF yra nacionalinė kalėjimų vadovų ir probacijos
pareigūnų asociacija.
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