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Trepartssamarbeid mellom Viken fylkeskommune, NHO Viken Oslo og
LO Viken Oslo
Forslag til vedtak
1. Det etableres en fast møtearena fra 01.01.2020 mellom Viken fylkeskommune, NHO Viken
Oslo og LO Viken Oslo
2. Det opprettes et kontaktutvalg bestående av representanter fra Viken fylkeskommune,
NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo.
3. Endelig mandat for kontaktutvalget utformes av fylkesrådet i samarbeid med partene.

2019-05-30
Harald Horne
hovedprosjektleder for Viken fylkeskommune

Bakgrunn for saken
Etter invitasjon fra LO og NHO deltok representanter fra fellesnemnda på et dialogmøte
18.01.2019 hvor temaet var trepartssamarbeidet i Viken fylkeskommune.
På dette møte ble det drøftet ideen om å etablere en formell fast møtearena mellom Viken
fylkeskommune og partene i arbeidslivet.

Partene har senere hatt et møte med fellesnemdas leder og hovedprosjektleder hvor bl.a.
oppfølging og mandat for et nærmere trepartssamarbeid ble diskutert.

Fakta
Det norske trepartssamarbeidet er helt unikt i internasjonal sammenheng. Et velorganisert
arbeidsliv med relativt jevnbyrdige maktforhold mellom partene har lagt fundamentet for et
samordnet samarbeid som har bidratt til små forskjeller og sikret at norske bedrifter har
opprettholdt konkurranseevnen.
Et godt samarbeid og konstruktive diskusjoner mellom hovedpartene i arbeidslivet vil kunne
bidra til å tilrettelegge for at Viken blir en attraktiv region for næringslivet med vekst og
positiv utvikling.
Kontaktutvalgets sammensetting og oppgaver må konkretiseres ytterligere, men det er
naturlig at fylkesrådsleder med aktuelle fylkesråder er de som sitter i kontaktutvalget. NHO
Viken Oslo og LO Viken Oslo foreslår selv at de har to representanter hver i kontaktutvalget.
Samarbeid i forbindelse med utarbeidelse, gjennomføring og oppfølging av strategier som
bygger opp under Viken som et attraktivt fylke for næringslivet vil kunne være en viktig
oppgave for kontaktutvalget.

Vurdering
Viken fylkeskommune vil være en attraktiv samarbeidspartner på mange områder, og det vil
etter hovedprosjektleders mening være viktig å ha en helhetlig vurdering på hvilken form
Viken fylkeskommune skal ha på sitt samarbeid med ulike organisasjoner.
Hovedprosjektleder støtter likevel at det inngås en avtale om et trepartssamarbeid i Viken
fylkeskommune allerede nå. Fellesnemnda signaliserer ved dette viktigheten av et slikt
samarbeid. Endelig mandat utformes av fylkesrådet i samarbeid med partene.
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