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Социално партньорство в Норвегия
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• Основана през 1900 г.
NHO от 1989 г.

Организация за предприятия в 
ролята на работодател и като 
търговска дейност

«Служители и акционери»



Конфедерацията на 
норвежките 
предприятия NHO е 
уважаван социален 
партньор
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• 75 % от нашите организации-
членки са свързани с един или 
повече колективни трудови 
договорни (КТД)

• Подписваме повече от 200 
секторни КТД на национално 
равнище

• Наблягаме на двустранно  
сътрудничество на фирмено ниво

• Тесен диалог с институциите –
лобиране/застъпничество и 
тристранно сътрудничество
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Това е NHO – Три основни функции 

Услуги за 
членовете КТД Застъпничество

• Правни съвети
• Разрешаване на 

конфликти
• Дигитална трансформация 
• Процеси на 

преструктуриране
• Здравословни и 

безопасни условия на труд
• Обучение/ изграждане на 

конпетентност 
• Икономически 

перспективи

• Страна по повече от 200 
национални КТД

• Формиране на 
националната заплата

• Преговори за заплати на 
ниво отрасъл

• Индустриални отношения
• Тристранни преговори

• Фискална политика
• Парична политика
• Политики на пазара на 

труда 
• Инфраструктура
• Обучение/изграждане на 

компетентност
• Данъци
• Енергия
• Нови стопански области
• Достъп до пазара
• Анализи  на акционери / 

заинтересованите страни 
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Скандинавският модел
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• Конфликт на 
интереси

• Правни спорове
• Задължение за мир



Път към КТД и Динамична Платформа за 
Социален Диалог
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КТД

П
азар на 

веригата за 
доставки

Воден от работници / 
синдикат Взаимен интерес

Социален

диалог



Перспектива с добавена стойност отвъд фундамента

Положителни аспекти на управлението
– Формиране на заплатите

– Начин за показване на уважение и признателност към служителите –
надяваме се, че отплатата е по-щастлива и всеотдайна работна сила

– Ефективен начин за управление на работната сила и производствените процеси
– Допринася за стабилност и ефективност

• придава по-голяма легитимност на процесите на управление (промяна).
• по-предвидим за двете страни

– Инструменти за разрешаване на конфликти
• Конфликтите могат да бъдат преместени от линейното ръководство – един служител или група 

служители да бъдат управлявани от назначени представители на ръководството (HR) и избрани 
представители на служителите

• Обработва се само на едно ниво, без обжалване от мениджъри от следващо ниво
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Перспектива с добавена 
стойност отвъд фундамента

 Управленски аспекти
 Формиране на възнагражденията
 Уважение и призание към заетите
 Ефективен начин за управление на 

работната сила и производствените 
процеси

 Допринася за стабилност и ефективност

Отплатата е (да се надяваме) по-отдадена 
работна сила – носи печалба от 
производителността

 Инструменти за разрешаване на 
конфликти



КТД – платформа за 
социален диалог

– Синдикалните председатели се оказват по-
ангажирани и по-овластени 

– Платформа за непрекъснато подобряване 
на безопасността и здравето и 
ефективността на производството

– Ядрото на социалния диалог е да даде на 
синдикалния председател: 

• Адекватна и навременна информация
• Възможност да допринесат със своите 

виждания като част от процеса на вземане на 
лидерски решения

• Целта е да се подобри/разшири 
информацията и знанията преди да се вземе 
решение, а не да се споделя управленският 
прерогатив 
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Необходимост от по-силен ангажимент към 
социалния диалог

• Започва през 1930-те години на миналия век
• Икономическият спад доведе до значително съкращаване на индустриите и социална криза в обществото
• Дълбоко несъгласие между LO и управляващата Лейбъристка партия  доведе до необходими мерки/ политически 

насоки за нацията
• LO започна да изгражда по-задълбочени отношения с работодателите (NHO).

• През 1935 г. LO и NHO сключват отделен КТД за социален диалог с цел създаване на общо разбиране за 
необходимостта от подобряване на условията на труд за работниците и служителите и икономическото представяне на 
компаниите. 
• Това Основно споразумение все още се признава за „Конституцията на трудовия живот“ в Норвегия

• Предвоенната инициатива
• Норвегия пострада тежко по време на Втората световна война.
• Необходимостта от възстановяване на нацията след войната се оказа процес на обединение на всички сили, 

въпреки политическата ориентация и по-ранните разногласия между обединените и необединени работници и 
служители и предпочитанията на работодателите в това отношение

• Беше създадено специално споразумение за обединяване на усилията в „комисии за подобряване на 
производителността“ на бизнес ниво. Днес част от Основното споразумение

• 1976 – Представителство на служителите в Съвета на директорите в дружества с ограничена отговорност



Основното споразумение
”Конституцията” на трудовия живот в Норвегия

• Договаряно между NHO и LO всяка 4-та година

за частния сектор

• Съдържание:
• процедури за преговори и процедури за разрешаване на конфликти
• права/задължения на синдикалните председатели
• участие на работниците в управлението; права за сътрудничество, 

информация, консултации

• Без регламенти за ред и условия (нито една дума за заплати!)



Бипартизъм и Трипартизъм 

ДържаваЗакон

КТД над местно ниво Рамка
Пазар на труда

Партньорство

Ръководство
Синдикални 

председатели 
в предприятие

КТД

Социален диалог

Развитие на работното 
място 

Устойчив бизнес

Организации на 
работодателите Синдикати



Принос на държавата
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Бордът решава да направи КТД 
универсално приложим



Структура на КТД – частен сектор 

• Закон за трудовите спорове
• Работна среда
• Право на отпуск 
• Други социалноосигурителни 

права Законодателство

Основното споразумение 

Общи споразумения 
Годишно увеличение

Бели якички
• различни професии

• индивидуални заплати

Договарят се между
LO и NHO на нац. ниво

Сини якички
• голям брой секторни КТД
• Системи за кол. заплащане 

LO  - Отраслови синдикати

NHO – Отраслови инд. федерации 

LO и Професионален синдикат

Ниво предприятие
Допълнителни споразумения между местни синдикати и ръководство,

преговори при задължение за мирно провеждане

Индивидуални трудови договори 

• 230 национални КТД 
• 48 % от нашите предприятия 

членове са обвързани с един 
или повече КТД 

• 75 % от всички 
работници/служители работят в 
тези предприятия 



Йерархия на процеса за разрешаване на конфликти 
Правни спорове, свързани с КТД

Конфедерация (LO) Конфедерация (NHO)

Отраслов синдикат Работодателска федерация 

Синд. председател в 
предприятието Ръководство

Служител Ръководител

Работодателска организация/предприятиеСиндикати



Структура на нашия КТД 
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Търговски персонал 

NHO и LO са основни страни във всички КТД
Предприятията-членове са обвързани, но не са част от тях
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Скандинавският модел

Координирано национално формиране на заплатите



24.10.2022
DM-374153
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Норвежката икономика в дългосрочен план зависи 
от поддържането на растеж на заплатите в 
рамката, на която експортните индустрии могат 
да издържат. Следователно, тази индустрия 
трябва първо да преговаря и да определи 
рамката за националните споразумения за 
заплатите. (Од Аукруст, 1966 г.)

Моделът на водещия обект – “модел за определяне на темпото“”



Договаряне на заплатите в частния сектор

Сини якички
- Колективно заплащане
- Централно уреждане на заплатите

- под заплаха от стачка
- Местни корекции

- според задължението за мир

Бели якички
- Индивидуално възнаграждение
- Местни корекции

- упълномощени в отрасловия КТД
- колективно договаряне за годишно   

увеличение на бюджета за заплати
- задължение за мир

Ръст на местните заплати
- около 2/3 от общия годишен ръст
- въз основа на представянето на компанията

- финансови резултати
- производителност
- бъдещи перспективи
- конкурентоспособност



Нашата философия формира основата за 
индустриалните отношения в Норвегия

Доверие и 
прозрачност

Основно споразумение

Форми на сътрудничество,
определени от социалните 
партньори, а не от държавата

Правила и условия

“Традиционно“ 
колективно договаряне

Съвместни усилия за
по-нататъшно развитие
на работното място и 
бизнеса

Различни интереси – от 
работно време и 

подобаваща заплата 
до „справедлива“ 
част от печалбата

Работниците и ръководството имат взаимен интерес 
да направят компанията конкурентоспособна
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Общество, основано на 
доверие и прозрачност

…… част от нашия демократичен 
обществен ред



Типичен секторен КТД
- съдържание:

1. Обхват и разпростиране
 Ограничен до вид индустрия, обхващащ всички 

релевантни търговски операции, или 
 ограничен до специална търговия/занаятчийство
 Продължителност

2. Работни часове
 Стандартни часове за денонощие
 Стандартни часове за различни смени
 Специална уговорка за фирмата



Типичен секторен КТД
- съдържание:

3. Заплата
 Минимална работна заплата за различни длъжности или гарантирано 

средно ниво на работна заплата за предприятието
 Заплащане за младежи
 Заплащане на временни работници
 Заплащане за трудов стаж
 Специално заплащане за квалифицирани/квалифицирани оператори
 Заплащане за чираци
 Плащане за допълнителни колективно договорени отпуски (4 дни 

повече от Закона за отпуските)

 Повечето от браншовите споразумения включват правото на местния 
синдикат да „преговаря“ за увеличения на заплатите годишно (без 
право на стачка)

 Тенденцията е да се плаща по-малко за стаж и повече за умения.
 Ние се стремим към повече диференциация въз основа на 

представянето, а не само на формалните умения



Типичен секторен КТД
- съдържание:

4. Работно облекло
 Фирмата предлага и поддържа работно облекло/защитни обувки

5. Развитие на компетентности
 Вътрешно обучение
 Изнесено обучение
 Задължително/доброволно

6. Продължителност и корекции и актуализиране
 Валидност за ? години
 Регулиране на актуализирането (веднъж годишно)
 Време за известие

7. Разни
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