
По-добри предприятия

Чрез съвместни действия



По-добър бизнес чрез партньорство

 Съвместни мерки на организациите

 В Основното споразумение от 1982 г.

 Съвет на представителите на основните социални партньори 
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Основна задача:

допринасят за по-доброто 
сътрудничество в компаниите и 
поставят основите за развитие и 

по-добра рентабилност
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8250
Предприятия, 
подписали 
Основното 
споразумение

Включени 
около 120 
предприятия

Финансиране от
LO от NHO

•
10 - 15 текущи 
проекта

• 25 съвместни 
конференции

В национален 
мащаб



Глава IX 
Информиране, сътрудничество и 
съвместно вземане на решения

По-добър бизнес чрез партньорство

Основно споразумение

§ 9-1 Цели

“Чрез сътрудничество и съвместно вземане на 
решения служителите ще допринесат със своя 
опит и разбиране за създаване на финансовите 
условия, необходими за продължително 
развитие на предприятието и за сигурни и 
удовлетворяващи условия на труд, в полза на 
предприятието и на неговите служители.

…Ръководството на предприятието, 
служителите и техните синдикални 
председатели имат общо задължение да 
проявяват инициатива и активно да подкрепят и 
допринасят за доброто сътрудничество.»



Участие = корпоративна демокрация на 
практика 

Улесняване на прякото участие е също тогава, когато синдикалните представители активно 

влияят на своите членове да участват  в работата по развитие на предприятието.

Работодателите са задължени да улесняват участието, а служителите са задължени 

да допринасят за него. Не е достатъчно да имаш право на участие, трябва също така 

да имаш възможност да го правиш. 

Тоест, да имат поглед и разбиране на контекста на работата.

Синдикалните председатели трябва да имат финансов, стратегически и пазарен поглед 

и разбиране, за да могат да сътрудничат – това ще доведе до участие и ангажираност.

Изисква умения за представителство и преговори; участието чрез системи за представителност 

се нарича кодетерминация/съвместно вземане на решения.
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Особено за Норвегия?

• Ние не само преговаряме, но и си сътрудничим за създаване на повишена 

стойност.

• Спазваме Основното споразумение

• Висока степен на доверие

• Малка разлика между ниско и високо квалифицираните работници

• Очаквания за автономия

Избраните от работниците служители и отговорните служители са партньори на 

ръководството и собствениците при подобряването и развиването на тяхното работно място.

Ръководството признава корпоративната демокрация и системата на синдикално 

представителство 
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Нива на сътрудничество

Специални 

интереси на 

служителите

Специални 

интереси на

работодателя

Общи интереси



Типично общи интереси

Визия и мисия 

Планове за действие в областта на  
стратегическото планиране

Прегледи на изпълнението и ефективността 

Умения и компетентности 

Споразумение IA – отпуск по болест

Бъдещето на предприятието 
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Разширено сътрудничество извън Основното 

споразумение

Синдикални членове Работодатели
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»Хранително-вкусова 

промишленост 4.0»

Предварителния проект и 

планиране на основен 

проект 



Норвежкият модел на трудов живот
Сътрудничество между работодатели и служители

• Норвежкият модел на трудов живот се характеризира със силна социална държава, 

силни участници в колективното договаряне и традиция за тристранно 

сътрудничество между държавата, организациите на работодателите и синдикатите.

• Норвежките индустриални отношения се характеризират със сътрудничество между 

силно синдикално движение, централизирани асоциации на работодателите и 

държавата на национално ниво.

• На повечето работни места има и местни синдикални представители. Сътрудничеството 

между работодатели и служители на местно ниво осигурява легитимност и допринася за 

повишаване на производителността и сравнително ниско ниво на конфликтност.

• Местната система за кодетерминация/съвместно вземане на решения включва 

представителство на служителите на различни нива в организацията на работа, в по-

големите компании и в Съвета на директорите.
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2100 предприятия

50 000 служители

20 млрд. Евро директна 

стойност на производството

Kilde: SSB/ Mat og Industri, 2015

Хранително-вкусова 

промишленост 4.0,
Проект за сътрудничество 

между 

- Синдикат на обединените 

работници от хранителната 

промишленост (NNN),

- Норвежката федерация на 

производителите на морска 

храна (Sjømat Norge) и 

- NHO Храни и напитки (NHO 

Mat og Drikke).



Предварителният проект беше финансиран от Програмата 
за съвместни действия на социалните партньори (HF)

• Създадена от Норвежката конфедерация на профсъюзите (LO) и 
Конфедерацията на норвежките предприятия (NHO) през 1982 г.

–Това е проектна система, при която заинтересовани местни 
организации кандидатстват за финансова подкрепа по Програмата. 
Чрез тази финансова подкрепа и двете страни се ангажират да 
постигнат целите на проекта.

• Идеята е да се стимулират и насърчат партньорите на местно ниво -
мениджмънт, синдикални председатели и служители като цяло - да 
си сътрудничат въз основа на взаимен интерес за развитие на 
предприятието.

• Финансира се „в движение“, с тримесечно плащане от всички 
членуващи предприятия/компании, обвързани с един от нашите 
колективни договори.



Процент на предприятията, които са въвели различни форми на 
дигитализация/автоматизация, по асоциации

Сензорна техника

3D принтиране

Роботизация/дронове

Интегр. Управление на данни

Анализ на данните в реално 

време

ИКТ в икономиката на споделянето



• 60% от предприятията в хранително-вкусовата промишленост са внедрили или планират да 

използват нови технологии и роботизация, показва годишникът на NHO «Барометър на 

компетенциите 2017».

• Това прави индустрия «Храни и напитки» лидер в тази област.

• 90% от предприятията твърдят, че искат да задоволят бъдещите потребности от умения, 

като улеснят развитието на уменията в рамките на компанията.
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От какви компетентности се нуждаят нашите компании? 

Професионално образование 61 %

Технически колеж 51 %

Университетска степен, бакалавър 41 %

Университетска степен, магистър 34 %

Неквалифицирани работници 39 %

Доктор 6 %

21

NHO Annual quest back 2017



Планиране на мащабен проект
Хранително-вкусова промишленост 4.0 
Три основни цели 

1: Набиране на персонал и професионално обучение 

Наемане на стажанти и маркетинг на хранително-вкусовата промишленост като интересно място 
за работа. Професионално образование и обучение (ПОО). Улесняване на възрастни работници 
за посещение на курсове за да получат своя първи или втори сертификат - Trade Certificate или
Journeyman´s Certificate. (Fagbrev / svennebrev)

2: Формално и неформално обучение 

Целеви курсове по различни теми, процеси, технологии и др. Може също така да бъде по-кратко 
или по-продължително професионално образование в техникум (професионално училище), за да 
се улеснят корпоративните вътрешни проекти за оптимизация на процесите, управление на 
производството, лийн (оптимизирано) производство и др.

3: Изграждане на мрежи и места за срещи
Разработване на дигитален инструмент за подобряване на националните и регионални коалиции 
и мрежи между предприятия от хранително-вкусовата промишленост, създаване на места за 
срещи и обмен на опит.
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3. Изграждане на мрежи и места за срещи: Искаме да използваме дигитални инструменти 

за подобряване на националните и регионални коалиции и мрежи между предприятия от 

хранително-вкусовата промишленост. Създаване на места за срещи и обмен на опит.



Хранително-вкусова промишленост 4.0

• Предварителният проект беше проведен като семинар през декември 2017 г., с 15 

придприятия от „зелената“ (традиционната) и 5 от „синята“ (рибната) част от хранително-

вкусовата промишленост. Резултатите от предварителния проект формират основа за 

възможен основен проект.

• Тече основен проект (2019-2020) с 18 предприятия. 
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