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Ap bør forholde seg til hele arbeidslivet
- om arbeidslivspolitikk i skolen
Arbeiderpartiet er i ferd med å meisle ut ny politikk for arbeidslivet. Et eget utvalg
foreslår blant annet å "slippe LO og NHO inn i skolen og få den norske
arbeidslivsmodellen på pensum". – Hovedpoenget er bra og det støtter vi, men her
er AP i bakleksa. YS-forbundet Negotia har allerede tatt et første skritt, forteller
Monica A. Paulsen leder i YS-forbundet Negotia.
Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg har nettopp lagt frem forslag til ny politikk hvor
et av forslagene som foreslås er: " Å slippe LO og NHO inn i skolen fpr å få den
norske arbeidslivsmodellen på pensum".
-

Negotia er glad for at AP ser verdien av at man i skolen skal lære om den
norske modellen og trepartssamarbeidet. Ikke bare støtter vi dette, vi har
allerede tatt et første skritt for å få dette til, forteller Monica A. Paulsen: Det som imidlertid er håpløst gammeldags fra Ap sin side i dette forslaget,
er den ensidige oppmerksomheten om kun to av aktørene i norsk arbeidsliv.
Skal vi snakke om og drive opplæring i den norske modellen, er første bud å
fortelle at norsk arbeidsliv består av flere hovedorganisasjoner og ikke bare
to.

Samarbeid mellom YS-forbundet Negotia og Universitetet i Sørøst-Norge (HSN) om
hvordan partssamarbeidet fungerer.
-

Negotia har lenge etterlyst at man i skolen bør får opplæring i den norske
modellen. Ettersom dette ikke er blitt tatt tak i, har vi på egen hånd tatt
ansvar. Tidligere i vinter inngikk vi en avtale med Universitetet i Sørøst Norge om å innarbeide temaet i høyskolens satsning via deres
mentorprogram. Så vidt vi vet er det første gang kunnskap om den norske
modellen blir et eget tema i en opplæring, forteller Paulsen: - Vi startet
forsiktig i vinter og har allerede konkludert med at dette gir resultater som
vi vil jobbe videre med. Vi deler svært gjerne våre erfaringer med Ap, og
håper dette kan være et nyttig bidrag til å få temaet inn i obligatorisk
pensum; og hvor da alle arbeidslivets parter er inkludert.
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