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YS-forbundet Negotia: Venstre må ikke undergrave den norske
modellen
I forslag til nytt stortingsvalgprogram foreslår Venstre å innføre nasjonal
minstelønn. – Negotia har forståelse for intensjonen til Venstre. Problemet er
imidlertid at dette innebærer å gripe direkte inn i kjerneoppgavene til arbeidslivets
parter. Blir dette realpolitikk, er det en spiker i kista på den norske modellen,
advarer Arnfinn Korsmo leder i YS-forbundet Negotia.
Venstre foreslår i utkast til nytt stortingsvalgprogram å innføre nasjonal
minstelønn. YS-forbundet Negotia er sterkt kritisk, og advarer Venstre mot å
undergrave den norske modellen.
-

Jeg kan ikke komme på noen i det politiske Norge som ikke uttaler støtte til
den norske modellen. Tvert i mot hører vi jevnlig hedersomtale av hvordan
partene i norsk arbeidsliv tar ansvar gjennom forhandlinger og samarbeid,
sier Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia: - Det mest
grunnleggende i dette samarbeidet er lønnsforhandlinger. Dette er partenes
ansvar, og noe vi har håndtert på en utmerket måte i tiår etter tiår. Det har
bidratt til det lønnsnivået vi har i Norge i dag, og til den tross alt relativt
moderate inntektsforskjellen.

-

Dersom det blir vedtatt politikk å innføre nasjonal minstelønn, er det å ta
vekk makt fra arbeidslivets parter. Det ser jeg at leder av Venstres
programkomite, erkjenner. Det er i såfall oppsiktsvekkende og et klart
angrep på modellen «alle» hyller. Jeg forstår Venstre dithen at dette er et
ønske blant annet om å bidra til å forebygge sosial dumping. Det er en viktig
jobb. Problemet i denne sammenheng er imidlertid at det er helt feil
virkemiddel. Venstres landsmøte gjør klokt i å skrote dette forslaget, og
synliggjøre at partiet tross alt respekterer den norske modellen og det
ansvaret arbeidslivets parter tar.

-

Til gjengjeld utfordrer jeg Venstre til å bli med på en felles dugnad for å øke
organisasjonsgraden i Norge. Helt konkret mener Negotia at Venstre bør støtte forslag
som gir økt skattefradrag for fagforeningskontingent, samt større medbestemmelse for
tillitsvalgte. Dette er velkjente og effektive tiltak for økt velferd, avslutter Korsmo.
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