


Modellen har kriseerfaring -
Klart seg bra!

Politikk-koordinering, 
mekanismer og 
institusjoner for samarbeid 
og konflikthåndtering

Sterk modell, men noen 
sprekkdannelser





• Styrker modellens legitimitet 

• Hva når tiltak fases ut og 
kampen om ressurser blir 
hardere?

• Hvem får skylden hvis folk 
får vedvarende problemer?



Lav aksept 
for ulikhet

Solidaritet
Høy 

tillit

Underbygger 
modellens legitimitet
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• Vil vi se vedvarende arbeidsledighet? 

• Vil digitalisering gi flere eller færre jobber?

• Vil vi se flere i atypiske ansettelser?

• Vil vi se en tydeligere todeling? 



Løsningen: Kompetanse og treparts-
samarbeid



 Partssamarbeidet ser ut til å ha fungert
 Stor dugnadsånd lover godt for et grønt skifte

Men hva hvis krisa blir langvarig?
 Slitasje?
Hjemmekontor og kollektivet?

Det uorganiserte arbeidslivet?
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Utfordringer:
Høy ledighet Svekket sysselsetting?

Digitalisering Næringsendringer?

Bemanningsstrategier Mer atypisk arbeid?

Avhenger av:
• At fagbevegelsen klarer å beholde arbeidsledige og permitterte 

• At fagbevegelsen klarer å organisere nye type arbeidstakere

• At partene ser verdien i at avtaledekningen ikke synker nevneverdig

• At trepartssamarbeidet framstår som relevant
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• Folk har tillit til og er fornøyde med tjenestene

• Eldreomsorgen satt på prøve

• Beredskap 

• Retenke eldreomsorgen
• Bemanning og kompetanse
• Balansen mellom offentlig og privat tilbud

• Lønnsnivå
 Spenninger offentlig/privat sektor?
 Frontfagsmodellens legitimitet?



• Synliggjort sprekkdannelser 
mulighet for endring

• Strakstiltak blir varige?
• Nye løsninger?
• Kamp om midlene?
• Hvordan sikre velferd for alle i et 

trangere handlingsrom?

• Verdien av sykepenger og ledighetsforsikringer
• Synliggjort sårbare grupper og kuttproblemer



15









… håndtere mange utfordringer 
samtidig

… finne gode løsninger i et trangere 
økonomisk handlingsrom

… bruke modellen som en 
arbeidsmetode 

… sikre modellens «dekningsgrad» 

… unngå ulikhet og dypere skillelinjer


