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YS-forbundet Negotia og Høyskolen i Sørøst Norge med
historisk avtale
Skal organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv opprettholdes og eventuelt økes, må
kunnskapen sikres.
YS-forbundet Negotia og Høyskolen i Sørøst-Norge har nettopp signert en
intensjonsavtale som for første gang vil bidra til å øke kompetansen om det
organiserte arbeidslivet og den norske arbeidslivsmodellen på Høyskolenivå. – Så
vidt vi kjenner til har ingen gjort noe tilsvarende tidligere. Vi erfarer et savn hos
mange unge arbeidstakere om hvordan norsk arbeidsliv fungerer, sier Monica A.
Paulsen leder i YS-forbundet Negotia.
- Dette ser også HSN verdien av å formidle, forteller Trond I Østgaard, som er
arbeidslivskoordinator ved HSN.
YS-forbundet Negotia og Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN) har inngått en
intensjonsavtale. Negotia skal delta i mentorprogrammet til HSN og forelese om
hvordan partssamarbeidet fungerer.
-

I lang tid har mange i det organiserte arbeidslivet både på arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden snakket om at kunnskap om dette må inn i opplæringen av
fremtidige arbeidstakere. Negotia og HSN deler dette engasjementet og tar nå et
første skitt gjennom å innarbeide temaet i høyskolens satsning via mentorprogram.
Så vidt vi vet er det første gang kunnskap om den norske modellen blir et eget
tema i en opplæring, forteller Monica A. Paulsen leder i YS-forbundet Negotia: - Vi
starter forsiktig i år med noen få forelesningstimer. Deretter vil vi evaluere og
forhåpentligvis få til et langsiktig samarbeid som gjør at kunnskap om verdien av å
ha et organisert arbeidsliv øker hos fremtidige arbeidsgivere og arbeidstakere.

-

HSN har i flere år jobbet målrettet med å koble akademia og næringsliv. Det at
akademia søker samarbeid med organisasjoner på dette området er nytt, men vi
mener det vil kunne gi verdifull kompetansebygging både for våre mentorer og
adepter som deltar i mentorprogrammet, forteller Østgaard.
I førsteomgang tilbud til studenter i sørøst-Norge

-

Siden dette er et samarbeid med HSN betyr det at det er studenter i Buskerud,
Vestfold og Telemark, og etter hvert Kongsberg og Hønefoss, som vil få dette
tilbudet. Jeg håper erfaringene vi gjør oss er såpass interessante at andre blir

fristet til å se på tilsvarende tilbud, sier Negotia-lederen: - For Negotia er dette et
av flere tiltak vi mener er viktig for å bygge opp om et organisert arbeidsliv tuftet
på bedriftsdemokrati, samarbeid og medbestemmelse. På sikt håper vi at
kunnskapsformidling om dette vil bli en naturlig del av utdanningsløpet.
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