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ОСНОВЕН МОМЕНТ В 
СКАНДИНАВСКИЯ МОДЕЛ 
 
По-голяма равнопоставеност по 
отношение на: 
 
Власт и доходи  
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Синдикална плътност,  База данни на ОИСР     

Дял на работниците, членуващи в синдикати в проценти  

Организация на пазара на труда – голямата разлика  
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ОСНОВНИ МЕХАНИЗМИ 

 
ОСНОВНИ РЕГЛАМЕНТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА  

  (Закон или колективен трудов договор) 

 
1. Право на синдикализиране и сключване на колективен 

трудов договор (членство) 

 

2.   Защита на заетостта (сигурност на работното място) 

 

3.   Законодателство за работното време                                      

(защита на здравето и семейно планиране)  

 

 



НА ЕДНА И СЪЩА МАСА: ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ 

Експерти 

LO 

Синдикат 2 

Синдикат 3 

NHO 

Работодателска 
организация 2 

Работодателска 
организация 3 

Министерство 
на финансите 

Министерство 
на труда 

Секретариат 
Централно статистическо бюро  

Експерти 
Изследовател 



1872  Първи национален синдикат  

1887  Работническа партия  

1899  LO 

1907  Общонационален КТД за заплатите 

1935     Основно споразумение между LO и NHO 

LO  (Норвежка конфедерация на профсъюзите) 



ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ В 

СКАНДИНАВСКИЯ МОДЕЛ  

 

По-универсални обществени услуги 

(здравеопазване, училища, университети, 

детски градини, социални грижи ...) 

 

Повече държавна и универсална 

социална сигурност 

 

Повече пълномощия на пазара на труда 

на регионално ниво, за координация на 

заплатите и икономическата политика  

 
Ref NordMod 

www.fafo.no 
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Да се координира  
1. Повече централна власт (ниво окръзи) 

2. По-малко базирана на професия 
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LO 
NHO 

ntu 

Различни нива на правомощия 

Регион 

Отрасъл 

Предприятие 



Основното споразумение 1935 г. 
 “Конституцията” на трудовия живот в Норвегия  

 

Предоговаря се на всеки 4 години от NHO и LO 

 

– Процедури за преговори и процедури за  

     разрешаване на конфликти 

– права/задължения на синдикалните председатели в 

предприятието  

– Участие на работниците; право на сътрудничество, 

информиране и консултиране 

 



ДЪЛЪГ ПЪТ 

От около 1920 г. позиция на LO 

Ера на социална демокрация  

1935 Компромис между труда и капитала   

         Основно споразумение 

         Задължение за мир, право на синдикализиране/организиране                      

и договаряне 

         Задължително посредничество при спорове за заплати 

         Трудов съд (1915) 

1962 Комитет за социален диалог, председателстван от Министър 

председателя  

 

1968  Технически комитет по заплащане и макроикономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ за 

ИНСТРУМЕНТИ 

 

Синдикализиране (събиране на синдикален 

членски вност от работещите) 

Тристранно управление на професионалното 

обучение  

Тристранно споразумение за предотвратяване 

на отпуск по болест  

Криминализиране на кражбите на заплати  

Ограничение на агенциите за временна заетост  

 
Criminalize wage theft 



Само 30 страници: История за скандинавския модел, 

представена от американски професор по икономика 

http://www.fafo.no/pub/rapp/20312/20312.pdf 

 

http://www.fafo.no/pub/rapp/20312/20312.pdf


Фондация “Фридрих Еберт”, 2014 

  

Синдикатите в Норвегия  

Координирано договаряне на заплати и 

съвместно вземане на решения на ниво 

работно място  

 
https://library.fes.de/pdf-files/id-

moe/11021.pdf 

  


