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”Norden, världens mest hållbara och 
konkurrenskraftiga region”. Det var temat 
när Nordiska fackliga samorganisationen, 
NFS, höll kongress i slutet av maj. Vi var ett 
hundratal företrädare för ländernas fackliga 
centralorganisationer, alltså motsvarande 
Saco, TCO och LO, som samlades i danska 
Köge, strax utanför Köpenhamn, för att 
diskutera samverkan i arbetsmarknadspoli-
tiska frågor. 

Det nordiska samarbetet har kommit lite 
i skymundan i den facklig-politiska debatten, 
jämfört med det i europafacket. Men faktum 
är att nordisk samverkan inte bara har pågått 
länge, utan att det också har stärkts under 
senare år. Och det är en bra utveckling!

Hittills har det handlat mycket om 
gränshinder.  Även om vi har en fri arbets-
marknad i Norden har det inte alltid varit så 
enkelt att utnyttja den, bland annat på grund 
av olikheter i våra socialförsäkringssystem.  
Det vill vi förstås göra något åt.

Diskussionerna i Danmark handlade 
också om hur vi tillsammans ska kunna möta 
de skilda synsätt på arbetsmarknadsfrågor 
som råder inom EU – och som ibland går 
stick i stäv mot det arbetssätt vi har här 
hemma. Visst finns det skillnader mellan de 
nordiska ländernas syn på arbetsmarknadspo-
litiken. Men under kongressdagarna fick vi 
framför allt bekräftat att det är långt mer som 
förenar oss. Enigheten är stor om att vi har 
mycket att vinna på att använda vår samlade 
styrka, inte minst när det gäller att påverka de 
beslut som fattas i Bryssel. 

Den nordiska modellen kännetecknas av 
hög organisationsgrad och självständiga 
parter på arbetsmarknaden, med kollektivav-
talen som en grundpelare i samarbetet mellan 
arbetstagare och arbetsgivare. Vi är oroade för 
att den detaljerade lagstiftning, som många 

Nordisk samverkan 
ger tyngd i EU

EU-länder kräver, ska kollidera med och bli 
ett hot mot den fria förhandlingsrätt som vi 
menar är en viktig förutsättning för ett 
fungerande samarbete mellan arbetsgivare och 
anställda.

Inom Saco har vi länge hävdat att det är 
den enskilda individens kompetens och 
arbetsinsats som ska ligga till grund för 
lönesättningen. Vår utgångspunkt är att man 
genom att tydliggöra både arbetsuppgifternas 
innehåll och de individuella prestationerna 
också kan värdera dem i lön. Att lagstadga om 
minimilöner, som flera EU-länder vill, strider 
helt mot det synsättet – och är alltså ett av de 
hot vi vill undanröja. Det finns en uppenbar 
risk att det som är tänkt som ett golv i 
lönesättningen också blir ett tak. Därmed 
faller grundtanken att goda prestationer och 
bra utbildning ska löna sig. Vi fortsätter 
därför med kraft att hävda vår inställning, att 
lönesättningen ska vara en del av företagets/
organisationens verksamhetsutveckling och 
att den individuella lönesättningen gynnar 
både anställda och arbetsgivare.

De nordiska arbetsmarknadsministrarna 
har nyligen fattat beslut om att göra en 
genomgripande analys av den gemensamma 
arbetsmarknaden ur ett europeiskt och 
internationellt perspektiv. Bland annat ska 
man analysera frågor som rör konflikten 

mellan den nordiska synen och den del av 
EU-lagstiftning som kolliderar med den. Det 
är välkommet besked och förhoppningen från 
fackligt håll är att det kommer att underlätta 
arbetet med att utveckla strategier och hitta 
lösningar för att bevara och stärka vår 
nordiska avtalsmodell. 

NFS vill också få till stånd en nordisk 
trepartsdialog för att utveckla den gemen-
samma nordiska arbetsmarknaden. Kongres-
sen uppmanade därför arbetsgivare, reger-
ingar, Nordiska rådet och Nordiska 
ministerrådet att tillsammans med de fackliga 
organisationerna ta ansvar för en väl 
fungerande trepartsdialog. Kongressen 
föreslog också att nya EU-regler ska granskas 
ur ett nordiskt perspektiv innan de imple-
menteras i respektive land. Därmed hoppas vi 
undvika uppkomsten av nya gränshinder.

I EU-sammanhang är de nordiska 
länderna små, när vi agerar var för sig. Men 
tillsammans har vi en oerhörd styrka. För att 
vi har en i särklass hög organisationsgrad 
jämfört med de flesta andra europeiska 
länderna, och trots vår relativa litenhet 
representerar många medlemmar. Men också 
för att vi sammantaget utgör en stark 
ekonomi. Tillsammans ger det både tyngd 
och legitimitet. Det är den stora vinsten med 
samarbetet. n n n

» Att lagstadga 
om minimilöner 
strider helt mot 
Sacos syn på hur 
lönesättning ska 
ske «


