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Arbeidstaker-/arbeidsgiverorganisasjoner i fremtiden, hvilken rolle får vi?

Nit 18.oktober 2017 Prinsen Hotel Anna CB Moe, Næringslivets Hovedorganisasjon Trøndelag



Næringslivets Hovedorganisasjon

 Norges største

arbeidsgiverorganisasjon

 25 000 medlemsbedrifter med ca 

600 000 årsverk

 16 landsforeninger

photo:  Olav Heggø

Landsorganisasjonen i Norge er 

Norges største lønnstakerorganisasjon.  

920 000 medlemmer i 26 fagforbund 

som er tilsluttet LO. Organiserer 

arbeidstakere både innen privat og 

offentlig sektor, og innen alle bransjer 

og yrker.
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De største 

utfordringene
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Utenforskapet, det viktige samfunnsansvaret

600 000 står utenfor arbeidslivet 

• Ca 200 000personer med nedsatt 
arbeidsevne; 145 000 av disse mottok 
arbeidsavklaringspenger.

• 120.000 av disse har behov for 
arbeidsrettet bistand (Kilde: Nav)

• Ca. 60.000 tiltaksplasser for gruppen

• Ventetid i 390 dager før tilbud 
(Kilde: Statsbudsjettet)

• Pluss sosialhjelpsmottakere i 
kvalifiseringsprogrammet, drop-outs

• Flyktninger som skal integreres



Vi har ikke samme muligheter til å hente arbeidskraft 
fra andre land slik vi gjort under forrige høykonjunktur

Vi har en stor 

arbeidskraftreserve vi kan 

bringe inn i aktivt arbeid 

gjennom kvalifisering og 

tiltak; mennesker med 

nedsatt arbeidsevne, 

flyktninger, dropouts, 

sosialhjelpsmottakere
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https://www.facebook.com/kristinskogenlund/videos/846592892171832/

NHOs rekrutteringsprosjektet Ringer i Vannet, følger opp §2 i IA avtalen

https://www.facebook.com/kristinskogenlund/videos/846592892171832/
https://www.facebook.com/kristinskogenlund/videos/846592892171832/
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TBU       
-felles virkelighetsforståelse
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Den norske modellen gir stabilitet,                 

men er under press!
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Arbeidstid, overtid, fleksible arbeidstidsordninger                                                                            

Ferieloven                                                                                                                   

Oppfølging av sykemeldte, tilretteleggingsproblematikk, sykepenger m.m

Permitteringsreglene                                                                                                         

Rettigheter og plikter i et arbeidsforhold                                                                                      

Regler om tilsetting, midlertidig tilsetting og innleie av arbeidstakere        

Virksomhetsoverdragelse                                                                                                      

Nedbemanninger i forbindelse med omstillinger/rasjonaliseringer                                   

Personalsaker, advarsel, oppsigelse og avskjed                                                                                  

HMS

NHOs kurstilbud for bedrifter:
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Enkel 

opprettelse

Aksepter 

vilkår
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NHO en aktiv deltaker i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
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Innovative offentlige anskaffelser
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NHO er vertskap for Leverandørutviklingsprosjektet: 

Lærer det offentlige å være en krevende og profesjonell kunde som utfordrer 

næringslivet til å utvikle bedre løsninger for kommunen. Innovative innkjøp 

stimulerer både til bedre løsninger for det offentlige og brukerne samtidig som 

det gir impulser til næringslivet.  

Kan privat næringsliv i regionen avlaste kommunen med kapasitet og 

kompetanse, og kan dette gi en mer effektiv kommune?
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• styrke det partsbaserte
utviklingsarbeidet i bedriften

• øke antall utviklingsorienterte 
og nyskapende bedrifter

• øke verdiskapingen i den 
enkelte bedrift

• styrke partenes engasjement i 
nettverksbasert bedriftsutvikling 
og forskning
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Påvirkning av politiske rammevilkår for næringslivet:



Oppdal (klatret 37 plasser siden 2011)
Gjør det godt på næringsliv – rangering for arbeidsmarked trekker ned



NHOs kompetansebarometer
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NHO gjennomfører årlige undersøkelser for kompetansebehov i bedriftene:

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Helse- og oppvekstfag

Naturbruk

Medier og kommunikasjon

Design og håndverk

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Elektrofag

Bygg- og anleggsteknikk

Teknikk og industriell produksjon

Behov for yrkesfag etter type (N=321)



NHOs kompetansebarometer
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Doktorgrad

Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå

Universitets-/høgskoleutdanning på bachelornivå?

Fagskoleutdanning (yrkesrettet utdanning fra et halv til to år på nivå over videregående skole, f.eks.

teknisk fagskole)

Fullført videregående opplæring, yrkesfaglige programmer (fagbrev og svennebrev)

Fullført videgående opplæring, studieforberedende programmer

Fullført grunnskoleutdanning

Endret behov for kompetanse etter utdanningsnivå som følge av digitalisering

Større behov Samme behov Mindre behov
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Arbeidstaker- og 

arbeidsgiverorganisasjonenes 

rolle er til enhver tid det de 

ansatte og bedriftene etterspør i 

det norske samfunnet! 

Takk for oppmerksomheten!
Anna.moe@nho.no
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