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Business as usual, 

blanke ark og fargestifter 

eller 

nissen på lasset?

Inger Marie Hagen 

Fafo
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‘En svært komplisert organisasjonsstruktur’
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Kilde: IRIS, 2014:10
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‘En svært komplisert organisasjonsstruktur’

Hva skjer?

Statsansatte inn i en ny(opprettet) virksomhet

(Samarbeidsavtale Kirkerådet – KA)

Ansatte i ulike sektorer skal inn i noe nytt eller leve sammen på ny måte

Statsansatte inn i ‘kommunen’  

‘Kommunen’ inn i ‘staten’

Og alle vil ha det enklere… og mindre byråkratisk
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Utgangspunkt 

Hva skjer?

Hvilke muligheter finner?

Hvordan skal det ordnes?

Og hva må man huske på?

Og hvordan henger de ulike tema 

(les tariff og medbestemmelse) sammen?

«Vi samarbeider om å øke kaka 11 måneder i året, 

og så sloss vi om fordelingen den 12.»
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94

En frivillig organisasjon

• HUK Virke 
En fristilt etat/virksomhet

• Spekter 

• KS Bedrift 

En blanding (NAV)

• Flere 
Et selskap 

• NHO Service 

En kirke

• KA
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Spiller det noen rolle…..

• Rasjonalen – logikken – legitimiteten i systemet?

• Unntakene

• Oppbygging av systemet

• Virkemidler i systemet

…. Bedriftsdemokratiet i kirken? (samarbeid, medbestemmelse 

og medvirkning)
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Hva har demokrati med en kapitalistisk økonomi å 

gjøre?

Eller med velferdsstatens organisering?

Eller i ett trossamfunn?

http://www.wikiart.org/en/theodor-severin-kittelsen/streik-1879-1
http://www.wikiart.org/en/theodor-severin-kittelsen/streik-1879-1
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Mange innganger….

• Kirken og arbeiderbevegelsen – fellesskap og fiendskap

• Hvorfor har vi ikke kristne fagforeninger i Norge?

• Utfoldelse gjennom arbeidet – arbeidet i livet 

• Kall og arbeidstakerposisjon 

• Skomakerens barn



Hva snakker vi om ….. hva er denne deltakelse?

Innflytelse på 

Hva som skal produsere

av hvem

hvordan

når 

- og fordeling av overskuddet (merverdien)?

………………………………………………………………………………..

Merverdi: Sluttprodukt minus innsatsfaktor 

(det ekstra som arbeidsinnsatsen utgjør)



11

Ansatte – innflytelse 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Styring og organisering av
virksomheten

Arbeidsorganisering

Egen arbeidsituasjon

Kommune

Stat

Privat

Kilde: Fafo 2009:35
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• Hvordan begrunne kravet om demokrati i arbeidslivet?

• Hvilket nivå skal kravet om demokrati legges på?

• Hvilke ordninger kan best ivareta målsettingen om 

demokrati i arbeidslivet?

• Hvem skal ordningene omfatte?

• Hvordan forhindre at de ulike ordningene motvirker 

hverandre?



Hvorfor demokrati i arbeidslivet

‘Fordi det er effektivt’: 

• ‘De ansatte er vår viktigste ressurs’

• Hvis kapitalen er i folks hoder – så må den brukes

• Moderne organisasjons- og produktivitetsformer

• Ansatte må få frihet til å bidra 
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Autonomi: mennesket er født fritt og har derfor en grunnleggende rett 

til å bestemme over seg selv.

Har arbeidstakere grunnleggende rettigheter knyttet til autonomi?
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Autonomi: mennesket er født fritt og har derfor en grunnleggende rett 

til å bestemme over seg selv.

Har arbeidstakere grunnleggende rettigheter knyttet til autonomi?

Velferd/lykke: demokratiet gir de beste muligheter for at hver enkelt 

kan utvikle seg og dermed leve et lykkelig liv.

Er demokratiske styringsformer internt i arbeidslivet de best

egnede for å sikre arbeidstakernes velferd og lykke?
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Autonomi: mennesket er født fritt og har derfor en grunnleggende rett 

til å bestemme over seg selv.

Har arbeidstakere grunnleggende rettigheter knyttet til autonomi?

Velferd/lykke: demokratiet gir de beste muligheter for at hver enkelt 

kan utvikle seg og dermed leve et lykkelig liv.

Er demokratiske styringsformer internt i arbeidslivet de best

egnede for å sikre arbeidstakernes velferd og lykke?

Effektivitet: demokrati er den mest effektive styringsformen, den 

formen som gir menneskene best mulighet til å forfølge sine egne 

interesser og dermed (igjen) føre til størst mulig velferd både for 

arbeidstaker og for samfunnsmedlemmene.

Er demokratiske styringsformer egnet til å sikre effektiviteten i 

en arbeidsorganisasjon, og er det rimelig å anta at en 

styringsform som gir mulighet til å forfølge individuelle 

interesser kan være effektivt i en arbeidsorganisasjon?
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To ulike syn på demokratiske idealer i arbeidslivet

Arbeid som plikt og nødvendighet eller arbeid som arena for utfoldelse 

• demokratiske likhetsidealer og tilhørende demokratiske prosedyrer 

innrettet mot sikring av interesser

• demokrati som muligheter og dermed demokratiske prosedyrer 

innrettet mot tilrettelegging av individuell utfoldelse
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1. Et demokratisk samfunn må ha et demokratisk arbeidsliv.  

2. Politikk og produksjonsliv er to ulike sfærer som må holdes helt 

atskilt. 

3. Arbeidslivet er en del av et demokratisk samfunn, men må ikke 

være demokratisk i seg selv. 

…. Men også grenser for hvor udemokratisk arbeidslivet kan 

være 
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Grunnleggende demokratiske verdier

•Likhet

•Frihet  (fra tvang og til utfoldelse)

Demokratiske rettigheter

•Likhet – deltakelse –prosedyrer – indirekte demokrati

•Frihet –utvikling –tilrettelegging – direkte demokrati)

(indirekte = representantiv, direkte = individuelt)

Norsk fagbevegelse: Ja takk, begge deler!



Normer om 

Former for deltakelse Effektivitet Demokrati 

Individuell 
Utfoldelse: 

Økt produktivtet

Innovasjon 

Autonomi og frihet
Selvbestemmelse

Kollektiv
(representativ)

Konfliktløsning,
legitime beslutninger

Arbeidsfred

Likhet

Rettferdighet 

Legimitering av ansattes innflytelse 
(eller deltakelse)



Former for deltakelse

Individuell Representativ

Eget arbeid

Arbeidsenheten

Virksomhet

Morselskap 



Representativ

Individuell 
Mye Lite

Mye Deltakelse
Ansvar

Lite Pampevelde B-lag
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Den norske samarbeidsmodellen

… håndteres av parter 

… bygge partsforhold, bygge arbeidsgiverfunksjon 

… dyktiggjøre tillitsvalgte 

… engasjere medlemmene 

… kombinasjon av former for deltakelse 

… koblinger til arbeidsmiljøarbeid 

Og legitimeres i både demokrati og produktivitet 
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Bølger og normer  



1892: Fabrikktilsynsloven

(1898: Allmenn stemmerett)

1899: LO stiftes

1900: NAF (NHO stiftes) 

1907: Verkstedsoverenskomsten (første landsomfattende tariffavtale) 

1915: Arbeidstvistloven 

1935: Hovedavtalen (og første Arbeiderpartiregjering) 

1945: Produktivitetsavtalen

1966: Del B HA –samarbeid

1972: Styrerepresentasjon

1977: Arbeidsmiljøloven (psykososiale jobbkrav)

1980/2: Hovedavtalen stat/kommune

1993: Lov om allmenngjøring (2004)

1994: EØS – direktiver 

2004/5: ‘Slaget om AML’

2014/15: Nytt slag
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Virke 

Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape 

de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling, og for trygge og gode arbeidsforhold til 

beste for så vel bedrift som ansatt.

Spekter

Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape 

de økonomiske forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling og for trygge og gode 

arbeidsforhold, bærekraftig utvikling av virksomheten, et godt fungerende arbeidsmiljø og 

resultatoppnåelse til beste for så vel virksomhet som ansatte.

NHO

De ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse og gjennom samarbeid, informasjon og 

drøftelse bidra til økt verdiskaping og produktivitet og derved til de økonomiske forutsetninger

for bedriftens fortsatte utvikling og trygge og gode arbeidsplasser.

KS

Målet er gjennom videreutvikling av kommunesektoren å gi tjenester av høy kvalitet, skape trygge 

arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø

KA

Formålet med denne avtale er at partene gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal 

utvikle og opprettholde et godt arbeidsmiljø mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Staten 

gi arbeidstakerne en reell innflytelse på hvordan deres arbeidsplass skal organiseres og hvordan 

arbeidsmetodene skal utvikles…. utvikle samarbeidet slik at dette kan bidra til fleksibel og 

brukervennlig tjenesteyting med et godt arbeidsmiljø, god ledelse, bedre resultatoppnåelse og et godt 

forhold til innbyggerne.
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Virke 

Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape 

de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling, og for trygge og gode 

arbeidsforhold til beste for så vel bedrift som ansatt.

Spekter

Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape 

de økonomiske forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling og for trygge og gode 

arbeidsforhold, bærekraftig utvikling av virksomheten, et godt fungerende arbeidsmiljø og 

resultatoppnåelse til beste for så vel virksomhet som ansatte.

NHO

De ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse og gjennom samarbeid, informasjon og 

drøftelse bidra til økt verdiskaping og produktivitet og derved til de økonomiske forutsetninger

for bedriftens fortsatte utvikling og trygge og gode arbeidsplasser.

KS

Målet er gjennom videreutvikling av kommunesektoren å gi tjenester av høy kvalitet, skape trygge 

arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø

KA

Formålet med denne avtale er at partene gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal 

utvikle og opprettholde et godt arbeidsmiljø mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Staten 

gi arbeidstakerne en reell innflytelse på hvordan deres arbeidsplass skal organiseres og hvordan 

arbeidsmetodene skal utvikles…. utvikle samarbeidet slik at dette kan bidra til fleksibel og 

brukervennlig tjenesteyting med et godt arbeidsmiljø, god ledelse, bedre resultatoppnåelse og et 

godt forhold til innbyggerne.
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Hvorfor samarbeid i kirken?

Bare arbeidsmiljø????

Partssamarbeid av hensyn til de ansatte 

... Virksomheten 

… Brukerne 

… Kirken 

(sterkere vekt på individuell deltakelse og utfoldelse eller 

mindre oppmerksomhet om økonomi og effektivitet?)
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Unntaket, problemene - forholdet til politikk
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Arbeidstakeres ulike rollefunksjoner

Medlem
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Ulike roller – ulike lojalitetsforpliktelser:

 Som ansatt skal du være lojal overfor virksomheten og dens mål 

og styringsmidler

 Som fagutøver skal du være lojal overfor brukerne, fagetikken og 

fagets/profesjonens standarder

 Som borger (medlem) skal du være lojal overfor allmennheten, 

fellesskapet og det ‘politiske’ system
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Hva er ‘politikken i ulike sektorer’?

Styreleder Statsminister Ordfører Biskopen

Og i den nye folkekirken? 

Biskop? Leder i kirkerådet? I menighetsrådet?

«Ting er politiske i det øyeblikk noen sier det er politikk» (Per Lægreid)    
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Stat og 

kommune

Tro-

samfunn

Private 

selskap

Statsborger

Aksjonær Troende?

Medlem?

Arbeidstaker

Politikkens legitimitet
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Løsningen?

Selskapet – ansatterepr i styrende organ (mindretall) 

NB: ikke tillitsvalgte  

Staten – forhandlingsrett (og ensidig rett…)

Kommunen – administrasjonsutvalg (mindretall)

Kirken 

- ansatterepresentasjon i Kirkerådet, BdR etc (status?)

- administrasjonsutvalg 

Og den nye løsningen? 

Oppgaver, delegasjon og mandat
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Hvordan bygge opp systemet?

Styringslinja først – så samarbeidet

Tilpass organisasjonene 
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PTVPTV PTV

MTV MTVMTV

HTV

Fagforening – mandat

Virksomhet - delegering

MTV
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LL

LL
LL

ML

ML
ML

ML

HL
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Den norske kirke

K 3

B 1 B 2 B nB 3

S 1 S 2 S n

K 1 K 2

Hovedtillitsvalgt

Regionaltillitsvalgt

Lokal tillitsvalgt

Plasstillitsvalgt 
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Men her må vi huske på ….

… at andre også er spesielle 

- hvor henter dere erfaringene fra?

Hva er vi – hvor kommer penga fra? 

Hvordan få samarbeidet til å bli en innsatsfaktor i produksjonen? 
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En – to – eller flere linjer ….

Konsernmodell – hvert sogn sin virksomhet
(med fellesfunksjoner (evt også avtaler) på konsernnivå)

Dobbelt partssamarbeid - pr sogn og i tilsynslinja 
(MFO: partssamarbeid om faglige tema) 

(Fortsette mens vi venter på kommunereformen…) 
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Kjør debatt!

Politikk og lære  - dobbel utfordring 

Partssamarbeid og effektivitet – ubrukt potensiale

Bedriftsdemokratiet har to ansikter….. 
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Sørge for representativ trygghet som gjør individuell frihet mulig

Individuell frihet og kontroll over egne arbeidsoppgaver:

- fordi det er nødvendig for virksomhetens utvikling 

- kan bidra til rekruttere/beholde arbeidstakere

- fordi det er nødvendig for å opparbeide 

kunnskap/kompetanse for fastsetting av mål og planer

Representativ trygghet 

- fordi det er nødvendig for 

få frem smarte (men ubehagelige) forslag

forhindre dårlige forslag (også fra ledelsen)

hindre ”safing” og fremdyrke virksomhetslojalitet

skape oppslutning om forslag og fremdrift

skape engasjement rundt virksomhetens målsettinger


