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Fondet for anstendig arbeid og trepartssamarbeid 
 

Organisasjonene både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden mener at Fondet for anstendig 

arbeid og trepartssamarbeid under EØS-finansieringsmekanismene har fungert godt idet de av 

organisasjonene som har drevet prosjekter under dette har gode erfaringer.  

 

De norske partene fremmet et felles ønske om at deler av EØS-midlene måtte komme 

arbeidslivets parter i mottakerlandene til gode. Dette ble en realitet for perioden 2009-14. 

Fondet er unikt i form av at det for første gang er satt fokus på anstendig arbeid, sosialdialog 

og trepartssamarbeid gjennom EØS-samarbeid.  

 

Tema som dekkes under Fondet for anstendig arbeid og trepartssamarbeid bygger i stor grad 

på ILOs "Decent Work Agenda". Anstendig arbeid legger til grunn sosial dialog, styrking av 

arbeidstakernes rettigheter, sysselsetting og sosial beskyttelse. Europa i dag er preget av 

finanskrisen og konsekvensene i mange land fører til angrep på et eller flere av disse 

områdene.  

 

Fondet og samarbeidet det skaper er med på å styrke partene i arbeidslivet sin kunnskap og 

evner til å være positive bidragsytere i den nasjonale debatten og trepartssamarbeidet. Norske 

erfaringer har blitt lagt til grunn innen områder som trepartssamarbeid og sosialdialog, 

lønnsdannelse, ungdomsledighet, likestilling, HMS og arbeidslivslovgivning. 

 

Partnerskap mellom arbeidsgivere og arbeidstakere på norsk og sentral- og østeuropeisk side 

gjennom felles prosjekter har vært en styrke og bidratt til positive resultater. De norske 

partene har i praksis vist at samarbeid mellom partene kan bidra til å skape trygge og 

produktive arbeidsplasser.  

 

http://www.lo.no/


På bakgrunn av de gode erfaringene vil partene i arbeidslivet be Regjeringen sikre at Fondet 

for anstendig arbeid og trepartssamarbeid blir videreført og styrket som del av EØS 

finansieringsmekanismene for 2014-2019. Partene bidrar gjerne med innspill og erfaringer fra 

inneværende periode i forhold til ordningens fremtidige innretning. 
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