
Er medbestemmelse gjennom fagforeninger  
gammeldags og ineffektivt?

Fra 14.00 til 15.00: 

Hva mener partene i arbeidslivet:

Forsker Eivind Falkum fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) tar temperaturen på medbestemmelse i arbeidslivet 
med utgangspunkt i Medbestemmelsesbarometeret 2018.  

• Hvorfor mener 4 av 10 ansatte at arbeidslivet blir mer autoritært? 

• Hvorfor har ansatte i staten dårligere påvirkning enn i det private næringslivet? 

• Hvorfor kommer bedrifter med utenlandske eiere dårligere ut i barometeret? 

• Hvorfor praktiserer mange arbeidsgivere ledelse og styring preget av standardisering, lojalitet og lydighet når 
medbestemmelse og medvirkning gir høyere produktivitet?

NHOs leder for Arbeidsliv Nina Melsom og LO s nestleder Peggy Følsvik vil utfordres med følgende spørsmål: 

• Er det ønskelig å snu utviklingen med mindre medbestemmelse? 

• Er det i det hele tatt mulig?  

• …eller må arbeidslivet fornyes med andre styringsformer enn medbestemmelse og medvirkning?  

Fra 15.00 til 15.45: 

Må vi tenke nytt om det organiserte arbeidslivet?

Leder for Tankesmien Agenda Kaia Storvik vil kommentere debatten med utgangspunkt i rapporten «Den norske 
lederen», som er et oppdrag fra LO og NHO. 

Norske ledere beskrives som inkluderende, tillitsfulle, demokratiske og uformelle. De er opptatt av gode  
relasjoner og korte avstander til ansatte. Men dette kommer ikke av seg selv. Partssamarbeidet har lange 
tradisjoner. Hva må gjøres?

Magne Lerø er blant annet redaktør for Ukeavisen Ledelse og vil også gi kommentarer. Den norske modellen med 
sterke og ansvarlige fagforeninger har tjent oss vel, men den forvitrer med synkende organisasjonsgrad. Stadig 
flere ansatte ønsker seg heller individuelle løsninger og medvirkning enn kollektive avtaler. 
Det blir debatt mellom foredragsholderne og åpnet for spørsmål fra salen.

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) inviterer til debatt om dette  

14. august 2018 kl. 14.00 i Bankgården. Enkel servering – men gode hamburgere! 

Åpning ved forbundsleder i FLT Ulf Madsen. 

Møteleder er politisk rådgiver i FLT Johan Martin Leikvoll.

   

                                                         Hjertelig velkommen!

Invitasjo  til debat 

U. Madsen

E. Falkum N. Melsom P. Følsvik

K. Storvik  M. Lerø


