Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011
Ökat behov av nordisk samverkan i en
föränderlig omvärld

TemaNord 2011:559

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011
Ökat behov av nordisk samverkan i en föränderlig omvärld
TemaNord 2011:559
ISBN 978-92-893-2261-4
© Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2011
Tryck: Kailow Express ApS
Upplaga: 150
Denna rapport är utgiven av med finansiellt stöd från Nordiska ministerrådet. Innehållet i
rapporten avspeglar inte nödvändigtvis Nordiska ministerrådets synpunkter, åsikter eller
anbefallningar.
Printed in Denmark

Det nordiska samarbetet
Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.
Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig
partner i europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett
starkt Norden i ett starkt Europa.
Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regionala intressen och värderingar i en
global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens
ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.

Nordiska ministerrådet
Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn K
Telefon (+45) 3396 0200
www.norden.org

Innehåll
Forord......................................................................................................................................................... 7
Sammanfattning...................................................................................................................................... 9
1. Välkomstord .................................................................................................................................. 11
2. Mötets öppnande ......................................................................................................................... 13
3. Introduktion av programmet .................................................................................................. 17
4. Globaliseringens effekter på de nordiske social- og arbejdsløshedsforsikringssystemer ............................................................................................................. 19
4.1 De nordiske velfærdsstater og den globale krise................................................ 19
4.2 Norden i et flexicurity-perspektiv ............................................................................ 19
4.3 Globaliseringens langsigtede effekter – konvergens eller divergens? ............ 22
4.4 Opsummering: Globalisering og nordisk flexicurity .......................................... 25
5. NAVs arbete før flere rätta utbetalningar ........................................................................... 27
5.1 NAV – organisering ........................................................................................................ 27
5.2 Strategi, førebyggande tiltak og operative planer .............................................. 27
5.3 Forskning og rapport fra et offentlig utvalg.......................................................... 28
5.4 Statistik og kontrollhandlinger og -metoder ........................................................ 29
5.5 Eksempler på saker og kontrollutfordringer........................................................ 30
5.6 Oppsummert .................................................................................................................... 32
6. Seminarier ...................................................................................................................................... 33
6.1 Nordiskt erfarenhetsutbyte – kan bättre samverkan i Norden bidra
till fler rätta utbetalningar........................................................................................... 33
6.2 De nya EU-förordningarnas bestämmelser om bättre samverkan
mellan de nordiska institutionerna och utvecklingen av EESSI .................... 39
6.3 Den ekonomiska krisens effekter på migrationen i Norden och dess
konsekvenser på effektiviteten och kvalitén på ärendehanteringen........... 49
6.4 Nordiska erfarenheter av ett år med de nya EU-förordningarna.................. 56
6.5 Arbetsmarknadspolitiska strategier i Norden för utsatta grupper
och branscher .................................................................................................................. 66
7. Stadgar för nordiska arbetslöshets-försäkringsmöten .................................................. 77
8. Reflektioner över Nordiskt arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011 .............................. 81
9. Avslutande ord.............................................................................................................................. 85
10. Landerapport for Danmark ...................................................................................................... 87
10.1 Oversigt over arbejdsløshedsforsikringen i Danmark ...................................... 87
10.2 Lovændringer 2009–2010 .......................................................................................... 88
10.3 Nøgletal, Danmark.......................................................................................................... 89
11. Landrapport för Finland............................................................................................................ 91
11.1 Översikt över arbetslöshetsförsäkringen i Finland............................................ 91
11.2 Väsentliga förändringar sedan den 1 april 2009................................................. 92
11.3 Nyckeltal, Finland ........................................................................................................... 93
12. Landrapport för Færøyene ....................................................................................................... 95
12.1 Översikt över arbetslöshetsförsäkringen i Færøyene ....................................... 95
12.2 Lagändringar 2009–2010............................................................................................ 96
12.3 Nyckeltal, Færøyene ...................................................................................................... 97
13. Landrapport för Island .............................................................................................................. 99
13.1 Udviklingen på arbejdsmarkedet.............................................................................. 99
13.2 Udfordringer og centrale problemstillinger indenfor
arbejsmarkedspolitikken........................................................................................... 103
13.3 Udgifter til arbejdsmarkedsanliggender i 2009 og 2010 ............................... 105

14. Landrapport for Norge ............................................................................................................ 107
14.1 Översikt över arbetslöshetsförsäkringen ............................................................ 107
14.2 Endringer i perioden 2009 – 2011......................................................................... 108
14.3 Nyckeltal, Norge............................................................................................................ 109
15. Landrapport för Sverige.......................................................................................................... 111
15.1 Översikt över arbetslöshetsförsäkringen i Sverige .......................................... 111
15.2 Lagändringar 2009–2010.......................................................................................... 111
15.3 Nyckeltal, Sverige ......................................................................................................... 113
16. Summary....................................................................................................................................... 115
Bilaga 1: Program.............................................................................................................................. 117
Nordiskt arbetslöshetsförsäkringsmöte år 2011 (NAF 2011) .................................. 117
Bilaga 2: Deltagare på Nordiskt arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011 ........................... 119
Bilaga 3: Permanenta kommittén för Nordiskt arbetslöshets-försäkringsmöte
2011 ................................................................................................................................................ 121

Forord
Teamet for Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde den 9–10 juni 2011
i Stockholm var „Øget behov for nordisk samvirke i en foranderlig verden“. Denne rapport samler de forskellige indlæg og landerapporter fra
mødet.
Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde har en lang tradition. Det
første møde fandt sted allerede i 1949, og siden da har man arrangeret
møder hvert andet år. Møderne udgør en vigtig platform for de nordiske
lande til at drøfte arbejdsløshedsforsikringsspørgsmål i relation til nordisk arbejdsmarkedspolitik, for at sprede viden om de nordiske landes
regler vedrørende arbejdsløshedsforsikring og for at udveksle erfaringer
om reglernes anvendelse.
Trods gunstige forhold og forudsætninger i Norden medfører globaliseringen store udfordringer – også på arbejdsløshedsforsikringsområdet. Set fra et nordisk perspektiv skærpes udfordringen af, at der i Norden findes EU-medlemmer som følger EU-forordning 883/2004, EØSmedlemmer som følger EU-forordning 1408/1971 og andre, som følger
den nordiske konvention. Så meget desto mere grund er der til, at de
nordiske lande mødtes i år under det nævnte tema og udvekslede erfaringer om, hvordan landene bedst muligt kan imødegå disse udfordringer. Det er endnu et eksempel på nyttigt nordisk samarbejde, som Nordisk ministerråd har bakket op om i mange år.
Årets arbejdsløshedsforsikringsmøde blev planlagt af Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassornas Samorganisation og Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen i Sverige. Nordisk Ministerråds Arbejdsmarkedsudvalg bidrog til finansieringen af mødet.

Halldór Ásgrímsson
Generalsekretær
Nordisk Ministerråd

Sammanfattning
Nordiskt arbetslöshetsförsäkringsmöte genomfördes den 9– 10 juni
2011 i Sverige, strax utanför Stockholm. Mötet har en lång tradition. Det
första mötet hölls redan 1949 och har sedan dess arrangerats vartannat
år. Ansvaret för att anordna mötet cirkulerar mellan Finland, Sverige,
Norge, Danmark, Island och Färöarna. Årets möte samlade närmare 90
deltagare från de olika arrangörsländerna samt några representanter för
arbetslöshetsförsäkringen i Estland.
Mötets huvudtema var denna gång Ökat behov av nordisk samverkan i
en föränderlig omvärld. Sveriges arbetsmarknadsminister Hillevi Engström öppnade mötet. Hon inledde sitt tal med att de nordiska arbetslöshetsförsäkringsmötena är en viktig plattform för att diskutera arbetslöshetsförsäkringsfrågor i relation till nordisk arbetsmarknadspolitik, för att
sprida kunskap om de nordiska ländernas regler om arbetslöshetsförsäkring och för att utbyta erfarenheter om reglernas tillämplighet. Arbetsmarknadsministern pekade också på att mycket har förändrats sedan
1949, men även sedan 1999 då Sverige senast var värdland. Den nya EUförordningen (883/2004) och utvecklingen av EESSI (Electronic Exchange
of Social Security Information) är exempel på förändringar som har påverkat regelverken och arbetssätten under senare år.
Mötets inledande föreläsning handlade om globalisering. Professor
Per Kongshøj Madsens genomgång av globaliseringens effekter på de
nordiska social- och arbetslöshetsförsäkringssystemen visade tydligt
vilka gynnsamma förhållanden och förutsättningar vi har här i Norden,
men också att den pågående globaliseringen ger utmaningar.
Den andra inledande föreläsningen, som hölls av seniorrådgivare
Sverre Lindahl, handlade om norska NAV:s arbete för fler rätta utbetalningar – ett ämne som Norge alltid bevakat noga. Att begränsa de felaktiga utbetalningarna är viktigt för tilltron till ersättningssystemen och ett
ökat nordiskt samarbete på området är av stor betydelse.
Under eftermiddagen och nästkommande förmiddag hölls fem seminarier med olika teman.
 Nordiskt erfarenhetsutbyte – kan bättre samverkan i Norden bidra
till fler rätta utbetalningar.
 De nya EU-förordningarnas bestämmelser om bättre samverkan
mellan de nordiska institutionerna och utvecklingen av EESSI.
 Den ekonomiska krisens effekter på migrationen i Norden och dess
konsekvenser på effektiviteten och kvalitén på ärendehanteringen.
 Nordiska erfarenheter av ett år med de nya EU-förordningarna.

 Arbetsmarknadspolitiska strategier i Norden för utsatta grupper och
branscher.
Under kvällen erbjöds deltagarna en guidad vandring i Hagaparken.
Vandringen avslutades med ett besök på Fjärilsmuseet.
Efter seminarierna den andra dagen gjorde Leif Tallskog, expert på
arbetslöshetsförsäkringen, en kort reflektion över Nordiskt arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011. Den ökande rörligheten över gränserna gör
att de som arbetar med arbetslöshetsförsäkringen måste lyfta blicken
inte bara till EU-nivå utan även till en global nivå. På mötet har det nordiska samarbetet stått i centrum, inte minst de nordiska ländernas gemensamma samverkan med andra länder. Den tekniska utvecklingen
stödjer, men kan ibland även orsaka problem, för ländernas samverkan.
Det viktiga är att ha kvar blicken på det centrala, nämligen hur institutionerna inom arbetslöshetsförsäkringen bäst stödjer dem som förlorat
sitt arbete eller har svårt att få sitt första arbete.
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1. Välkomstord
Anne-Marie Qvarfort, Generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Sverige

Jag vill hälsa er alla, vännerna från Danmark, Estland, Färöarna, Finland,
Island, Norge och Sverige, varmt välkomna till 2011 års Nordiska arbetslöshetsförsäkringsmöte i Frösundavik, intill Hagaparken strax utanför
Stockholm. Årets tema är ”Ökat behov av nordisk samverkan i en föränderlig omvärld”.
Programmet är utformat i samverkan inom den så kallade permanenta kommittén som finns för dessa möten. Förberedelserna från
svensk sida har skett i ett arbetsutskott mellan företrädare för Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassornas samorganisation och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
Det känns särskilt trevligt att vår arbetsmarknadsminister har möjlighet att öppna årets Nordiska arbetslöshetsförsäkringsmöte. Välkommen Hillevi Engström, svensk arbetsmarknadsminister sedan oktober
2010! Tidigare var du ledamot i den svenska Riksdagen och ordförande i
Arbetsmarknadsutskottet. Men du har rötter i den svenska fackföreningsrörelsen. Du var under ett antal år ombudsman i det Svenska Polisförbundet. Som arbetsmarknadsminister har du markerat att du vill
fokusera på det nordiska samarbetet. Vi är därför mycket tacksamma för
att du kan öppna 2011 års Nordiska arbetslöshetsförsäkringsmöte.

2. Mötets öppnande
Hillevi Engström, Arbetsmarknadsminister, Sverige
Nordiskt arbetslöshetsförsäkringsmöte 9 juni 2011

Bästa åhörare,
det är en stor ära för mig att få öppna detta möte i dag. Nordiska arbetslöshetsförsäkringsmöten har anordnats under många år och måste tillhöra en av de äldsta mötesformerna inom ramen för det nordiska samarbetet. Det första mötet ordnades i Köpenhamn redan 1949. Senast vi fick
vara värdar för detta möte i Sverige var 1999 då 50-årsjubileet firades.
Vi har sedan länge en gemensam nordisk arbetsmarknad där arbetskraften rör sig över gränserna. De nordiska arbetslöshetsförsäkringsmötena utgör därför en viktig plattform för att diskutera arbetslöshetsförsäkringsfrågor i relation till nordisk arbetsmarknadspolitik, att sprida
kunskap om de nordiska ländernas regler om arbetslöshetsförsäkring
samt att utväxla erfarenheter om reglernas tillämplighet.
Mycket har förändrats sedan 1949, men även sedan Sverige senast
var värdland. Den nya EU-förordningen (883/2004) och utvecklingen av
EESSI (European Electronic Social Security Information) är bara några
exempel på förändringar som har påverkat våra regelverk och arbetssätt
under senare år. Årets tema ”Ökat behov av nordisk samverkan i en föränderlig värld” känns därför som ett högaktuellt tema.
För även om många framsteg har gjorts i vårt gränsöverskridande
samarbete så har vi fortfarande hål och glapp att fylla igen. I de allra
flesta fall är det inget problem att vara gränspendlare mellan våra länder. I alla fall inte när det kommer till regelverken. Problemen uppstår
för det mesta därför att människor helt enkelt inte har fått tillräckligt
med information om vad som gäller och när det gäller.
Men tyvärr händer det också att människor hamnar i kläm trots att
de gjort allt rätt. Det handlar helt enkelt om att våra länder har valt olika
system och lösningar. Även EU:s samordningsregler vad gäller socialförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsförmåner kan medföra att vissa
grupper av gränspendlare får svårigheter att få de förmåner de har rätt
till. Här har vi ett viktigt arbete framför oss. Om vi vill se Norden som en
gemensam arbetsmarknad måste vi fortsätta det aktiva arbetet med att
skapa sömlösa överföringar mellan våra länder och våra nationella
trygghetssystem.
Bästa åhörare, våra länder har tagit sig igenom finanskrisen och nu
påbörjat återhämtningen från dess följdverkningar. Vissa länder drabbades hårdare än andra, men vi har alla nu betydande utmaningar fram-

för oss. Framför oss står en period av strukturomvandlingar där vi
måste våga ta de rätta besluten. I finanskrisens spår anpassas arbetsmarknaderna till nya förutsättningar. En del gamla jobb försvinner samtidigt som nya arbetstillfällen kommer till. Då är det viktigt att de som
förlorar sina jobb möts av en modern arbetslöshetsförsäkring som erbjuder en möjlighet till omställning mellan två jobb.
Här i Sverige ser vi nu en stark utveckling på arbetsmarknaden. Faktiskt starkare än på flera decennier. Antalet sysselsatta har ökat med
hela 120 000 personer jämfört med för bara ett år sedan. Jobbchanserna
blir allt fler och varje dag går nya personer från utanförskap till en arbetsgemenskap. Många är de som efter månader eller år av arbetslöshet
nu finner eller återfinner sin plats i arbetslivet.
Men många är också fortsatt arbetslösa. Vi vet hur ekonomiska kriser
och konjunkturnedgångar drabbar dem som står längst från arbetsmarknaden hårdast. Hur personer med funktionsnedsättning, unga och
utrikes födda oftast är de som drar det kortaste strået när verksamheter
tvingas säga upp sina medarbetare. Vi vet också att det är samma grupp,
de som får gå först, som också har svårast att återfinna sin plats på arbetsmarknaden när konjunkturen vänder.
Vår allra viktigaste uppgift är att bidra till att finna vägar tillbaka till
arbetsmarknaden för de som är arbetslösa. För de som nu blivit arbetslösa till följd av finanskrisen – men också för de som varit arbetslösa i
många år oavsett konjunkturer. Under deras, i många fall långa, vägar
tillbaka till arbetslivet är det avgörande att våra trygghetssystem fungerar och bidrar till en bättre situation för den arbetslöse.
Arbetslöshetsförsäkringen är en av våra viktigaste samhällsfunktioner och möjliggör omställning och framåtblickande i en för många svår
tid. För mig är det självklart att arbetslöshetsförsäkringen ska erbjuda
ett gott och tryggt skydd vid arbetslöshet. När arbetslösheten knackar på
dörren ska alla veta att det finns ett skydd som tryggar försörjningen
och möjliggör en omställning inför ett nytt arbete. Men arbetslöshetsförsäkringen får aldrig bli en permanent försörjning och riskera att låsa fast
människor i trygghetssystemen. Ingen tjänar på ett samhälle där möjligheten till arbete underordnas en permanent försörjning av välfärdssystemen. Vi får inte heller glömma att arbetslöshetsförsäkringen bara är
ett av många stöd som kan behövas på vägen tillbaka till arbetslivet. I
många fall är också rehabilitering, coachning och utbildningsinsatser
avgörande för att personer ska kunna ta steget från utanförskapet.
Här i Sverige har vi en spännande tid framför oss när det gäller
trygghetssystemens framtida utformning. För ungefär ett år sedan tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté, vilken har till uppgift att
se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet och
överväga förändringar som kan leda till ett mer hållbart trygghetssystem. I maj 2013 ska kommittén presentera sina förslag, vilka ska ta sin
utgångspunkt i obligatoriska försäkringar som stärker arbetslinjen och
gör det mer lönsamt att arbeta. Jag ser mycket fram emot att få ta del av
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deras arbete, och hoppas att kunna dela med mig av detta till er när vi
ses igen om två år.
För det är ju just det som dessa möten handlar om. Att dela med sig
och lära av varandra. Ingen av oss sitter på alla svar, men tillsammans
kan vi finna vägar för att stärka våra trygghetssystem och hela den nordiska arbetsmarknaden.
Jag vill tacka årets arrangör där Arbetslöshetskassornas samorganisation, Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har ingått i arbetsgruppen. Jag vill även framföra ett tack till den
permanenta kommittén som består av representanter från de nordiska
länderna och de självstyrande områdena som ser till att dessa möten
cirkulerar och anordnas med viss kontinuitet. Slutligen vill jag även
tacka Nordiska ministerrådets arbetsmarknadsutskott som beviljar medel till dessa möten och därmed möjliggör att detta viktiga nordiska
erfarenhetsutbyte kan ske kontinuerligt. Jag hoppas att föreläsningarna
och diskussionerna på årets möte blir givande.
Tack!

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011
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3. Introduktion av programmet
Jörgen Gyllenblad, chef för internationella frågor, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Sverige

Kära nordiska kolleger,
Än en gång välkomna till detta nordiska arbetslöshetsförsäkringsmöte
med representanter för Danmark, Estland, Färöarna, Finland, Island,
Norge och Sverige. Våra länders flaggor vajar utanför hotellets entré för
att hälsa oss särskilt välkomna till denna mötesplats. Ett särskilt tack till
Föreningen Norden som varit hjälpsamma och lånat oss Färöarnas
flagga då hotellet inte har en sådan.
Programmet för det nordiska arbetslöshetsförsäkringsmötet år 2011
är framtaget av den permanenta kommittén där representanter för samtliga nordiska länder deltar i arbetet. Kommittén har utsett ett arbetsutskott för att planlägga mötet. Jag vill gärna presentera ledamöterna i arbetsutskottet som har arbetat intensivt för att närmare förbereda denna
konferens. Utskottet består av Katarina Mattsson, Arbetslöshetskassornas
Samorganisation, Åse-Marie Linderö, Arbetsförmedlingen och Seija Rudsberg, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Har ni några frågor
dessa två dagar kan ni vända er till mig eller någon kollega i utskottet.
Detta möte, det nordiska arbetslöshetsförsäkringsmötet år 2011, har
rubriken ”Ökat behov av nordisk samverkan i en föränderlig omvärld”. I
den första föreläsningen av professor Per Kongshøj Madsen, som vi strax
ska få lyssna till, presenteras en analys av globaliseringens effekter på de
nordiska social- och arbetslöshetsförsäkringssystemen där frågor om
behov av reformer och möjligheten att behålla olika välfärdsmodeller i
Europa och Norden ställs.
Denna föreläsning följs upp av ett seminarium som leds av direktör
Gissur Petursson från Vinnumalastofnun i Island. Där får vi bland annat
närmare lyssna till de utmaningar Island stod och står inför med anledning av krisen 2008 som ökade arbetslösheten dramatiskt.
Efter lunch får vi lyssna till seniorrådgivare Sverre Lindahl från
NAV i Norge som kommer att presentera myndighetens strategi och
metod för att få till stånd allt fler korrekta utbetalningar i de offentliga
utbetalningssystemen.
Denna föreläsning följs upp av ett seminarium i eftermiddag då kontorschef Susanne Bærentzen från Pensionsstyrelsen i Danmark och
verksamhetsområdeschef Tomas Höglund från Försäkringskassan i Sverige tillsammans med Sverre Lindahl närmare diskuterar om sina erfa-

renheter och möjligheterna till bättre samverkan i Norden i syfte att öka
antalet korrekta utbetalningar.
1 maj 2010 fick vi nya EU-regler att ta hänsyn till på arbetslöshetsförsäkringsområdet och inom ett år förväntas alla social – och arbetslöshetsförsäkringsinstitutioner inom EU, närmare 15 000 stycken, kommunicera med varandra elektroniskt. Dessa två aspekter, den legala och den
tekniska, belyses närmare i två seminarier. Ett benämnt ”Nordiska erfarenheter av ett år med de nya EU-förordningarna” som kommer att inledas av Martin Sandblom och Eija Lojas, båda utredare, på Arbetsförmedlingen respektive Arbetslöshetskassornas Samorganisation i Sverige. Det andra seminariet tar sig an den tekniska aspekten och
presenterar det nya elektroniska systemet för utbyte av information
inom EU som förväntas tas i bruk den 1 maj 2012. Föreläsare här är koordineringschef Essi Rentola från Folkpensionsanstalten i Finland.
Ett särskilt seminarium kommer att ta upp frågan om arbetsmarknadspolitiska strategier i Norden för utsatta grupper och branscher under ledning av avdelningsledare Høgni í Stórustovu från Arbeidsloysisskipanin i Färöarna.
Vi från den permanenta kommittén hoppas att detta program som
samlas under rubriken ”Ökat behov av nordisk samverkan i en föränderlig omvärld” ska vara tilltalande och intressant.
Låt mig nu få lämna ordet till vår första föredragshållare professor
Per Kongshøj Madsen som ska tala under rubriken ”Globaliseringens
effekter på de nordiska social- och arbetslöshetsförsäkringssystemet”.
Varsågod.
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4. Globaliseringens effekter på de
nordiske social- og arbejdsløshedsforsikringssystemer

Per Kongshøj Madsen, professor, Center for Arbejdsmarkedsforskning,
Aalborg Universitet, Danmark

4.1 De nordiske velfærdsstater og den globale krise
I et internationalt perspektiv har de nordiske lande en stærk position. På
World Economic Forums „Global Competitiveness Index“ for 2010–2011
indtager de pladserne som nr. 2 (Sverige), nr. 7 (Finland), nr. 9 (Danmark) og nr. 14 (Norge). Alligevel er den økonomiske krise langt fra gået
sporløst hen over Norden. I alle landene er ledigheden steget kraftigt, og
især Danmark har mistet positionen som EU-landet med den laveste
ledighed. Samtidig er der ganske store forskelle på den styrke, hvormed
krisen har ramt de enkelte nordiske lande. Finland, Danmark og Sverige
har alle oplevet fald i BNP på 8–10 procent, medens faldet i Norge „kun“
var på godt 3 procent. Tilsvarende var beskæftigelsesfaldet i Norge langt
mindre end i de øvrige tre lande. Og selv i de nordiske lande stadig er
blandt de EU-lande, som har den laveste langtidsledighed, så er denne
også steget kraftig – og i Norge og Danmark nærmest fordoblet i løbet af
kriseårene.

4.2 Norden i et flexicurity-perspektiv
Denne udvikling – og den rolle, som arbejdsløshedsforsikringssystemerne har spillet i de nordiske lande – kan betragtes på mange forskellige
måder. I det følgende tages udgangspunkt i begrebet „flexicurity“, som i
de senere år har spillet en betydelig rolle på den europæiske scene, både
som analytisk tilgang og som politisk strategi.
Som bekendt er „flexicurity“ sammensat af ordene „flexibility“ og „security“. Tanken bag begrebet er den simple, at fleksibilitet og sikkerhed
ikke, som ofte antaget, nødvendigvis er modsætninger. Der kan også
findes positive samspil – eller win-win-situationer – hvor fleksibilitet og
sikkerhed kombineres på en måde, der forbedrer arbejdsmarkeds funktionsmåde.

Tabel 1 rummer et udsnit af den såkaldt Wilthagen-matrice, der netop
illustrerer, hvordan forskellige fleksibilitets- og sikkerhedsformer kan
kombineres. I figuren er angivet forskellige politiske redskaber, som
netop kan kombinere en given fleksibilitetsform med en form for sikkerhed. Arbejdsløshedsforsikring („kompensation ved ledighed“) udgør
netop en sådan form for „flexicurity-arrangement“, der gør det muligt at
forene en lav ansættelsesbeskyttelse og høj numerisk fleksibilitet med
en indkomsttryghed for lønmodtagerne.
Tabel 1: Wilthagen-matricen
Jobsikkerhed
(bevare sit job)

Indkomstsik-kerhed
(dagpenge)

Beskæftigelsessikkerhed
(finde et ny job)

Kombinationssikkerhed (familieog arbejdsliv)

Midlertidig hjemsendelse

Kompensation ved
ledighed

Aktiv AMP

Barselsorlov

Funktionel fleksibili- Intern Omskoling
tet (mellem opgaver)

Jobrotationsordninger

AMU og livslang
læring

Rummelige arbejdspladser

Arbejdstidsfleksibilitet

Supplerende
dagpenge

Kombinationsstillinger

Flekstid
Forældreorlov

Numerisk fleksibilitet (hyr og fyr)

Arbejdsfordeling

En anden anvendelse af Wilthagen-matricen er til at indplacere forskellige nationale beskæftigelsessystemer ud fra de former for fleksibilitet
og sikkerhed, som især karakteriserer dem. Ud fra denne tankegang
indplaceres Danmark for eksempel ofte som et land, der især kombinerer en lav ansættelsesbeskyttelse og høj numerisk fleksibilitet med både
indkomsttryghed og beskæftigelsestryghed. Sidstnævnte tilskrives i høj
grad den aktive arbejdsmarkedspolitik.
Derfor tegnes billedet af den danske arbejdsmarkedsmodel som en
„flexicurity-trekant“, jf. figur 2.
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Figur 2: Den danske flexicurity-trekant
Kilde: Kommissionen: Employment in Europe 2006

Også de øvrige nordiske lande kan indplaceres i forhold til deres indplaceringer langs fire „flexicurity-dimensioner“:





Ansættelsesbeskyttelse (EPL)
Dækningsgrad i dagpengesystemet (UB)
Omfangen af livslang uddannelse (LLL)
Aktiv arbejdsmarkedspolitik (ALPM)

Figur 3 viser indplaceringen af de nordiske lande langs de fire dimensioner.
Danmark er medtaget i alle diagrammer som en form for „benchmark“

Figur 3: Nordiske flexicurity-profiler
Kilde: Berglund et al: Labour Market Mobility in Nordic Welfare States, Nordisk Ministerråd, 2010
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Et nyligt afsluttet nordisk forskningsprojekt har analyseret det omfang i
hvilket de forskellige nordiske profiler også afspejlede sig i forskellige
niveauer for mobiliteten på de nationale arbejdsmarkeder, jf. Tabel 2.
Tabel 2. Rangorden af de nordiske lande efter mobilitetsomfanget
Transitions

Denmark

Finland

Norway

Sweden

From employment to unemployment
From employment to inactivity
From unemployment to employment
From inactivity to employment

1
2
2
1

2
1
4
3

3
3
1
2

3
4
3
4

Kilde: Berglund et. al.: Labour Market Mobility in Nordic Welfare States, Nordisk Ministerråd, 2010.

Billedet i Tabel 2 er ikke entydigt, men der er dog en tendens til at Danmark, som har den skarpeste flexicurity-profil i figur 3, også ligger højest
med hensyn til de fire mobilitetsformer i figur 4, medens Sverige
omvendt repræsenterer det laveste mobilitetsniveau.
En indikator på betydningen af især indkomstsikkerheden i de nordiske lande er det omfang i hvilket borgerne føler sig ramt af den økonomiske krise. I Eurobarometers undersøgelse fra oktober 2010 af europæernes evne til at klare de løbende økonomiske forpligtelse ligger de
nordiske lande blandt de seks lande med den højeste oplevede indkomsttryghed. Også med hensyn til tro på fremtiden ligger de nordiske
lande i top.

4.3 Globaliseringens langsigtede effekter –
konvergens eller divergens?
Der kan således argumenteres for, at de nordiske lande på mange måder
repræsenterer konkurrencedygtige økonomier med et velfungerende
samspil mellem velfærdsstaten (herunder arbejdsløshedsforsikringen)
og arbejdsmarkedet. Men samtidig er der en udbredt bekymring for
fremtidsudsigterne for den nordiske model. Vil velfærdstaterne segne
under byrden af det stigende antal ældre og af de stadigt stigende krav
til omfanget og kvaliteten af dens ydelser, for eksempel på sundhedsområdet? I dette afsnit skal opmærksomheden rettes mod en ofte diskuteret trussel, nemlig globaliseringen.
Globalisering er ikke et nyt fænomen. Den første globaliseringsbølge
dateres således til de fem årtier op til Første Verdenskrig, hvor telegrafen, jernbanen og forbrændingsmotoren dramatisk ændrede mulighederne for transport af varer og information over store afstande. Siden
Anden Verdenskrig er globaliseringen taget til. Igen spiller nye transportteknologier (containeren) og kommunikationsteknologi (for eksempel internettet) en vigtig rolle. Samtidig er der sket stadige liberaliseringer af markederne for både varer, tjenester og kapital – samt i mindre
omfang for arbejdsmarkederne.
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Alligevel har globaliseringen store konsekvenser i kraft af de indirekte påvirkninger af arbejdsmarkedet:
 Et generelt konkurrencepres på lande med højt lønniveau
 Især pres på lavtuddannet arbejdskraft – men også i stigende grad på
højtuddannet arbejdskraft
Hertil kommer den øgede betydning af de direkte arbejdskraftvandringer. Blot i det seneste tiår er der sket markante stigninger i andelen af
udenlandsk fødte i de nordiske landes arbejdsstyrke, jf. figur 5.
12,0
10,0

Procent

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

2003
Danmark

2004

2005
Finland

2006
Norge
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Sverige

Figur 5: Andelen af udenlandsk fødte i arbejdsstyrken i de nordiske lande,
2003–2008.
Kilde: OECD Migration Outlook 2010.

For de nordiske velfærdsstater rummer globaliseringen også udfordringer, fordi mulighederne for at beskatte mobile skattegrundlag (varer, tjenester og kapital) bliver mindre. Med stigende international arbejdskraftmobilitet bliver det også vanskeligere at opretholde store forskelle i
beskatningen af arbejdsindkomst. Dertil kommer presset på de universelle velfærdsydelser, som ydes til alle med bopæl i landet, i det omfang, hvor
de ydelser tiltrækker udenlandske borgere („social turisme“).
Blandt velfærdsstatsforskere har disse observationer igennem en årrække udløst en voldsom debat om fremtiden for de europæiske velfærdsstater over overskriften: „Konvergens eller divergens“. Vil globaliseringspresset langsomt, men sikkert føre til at velfærdsstaterne nærmer sig hinanden og konvergerer mod en fælles europæisk model? Eller
er der stadig mulighed for at forskellige modeller kan sameksistere med
hver sine profiler, når det gælder både velfærdsydelser og finansieringsmodeller? Og hvis der er tale om konvergens: Vil den da tage form
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af et „race to the bottom“, hvor de nationale modeller nærmer sig den
laveste fællesnævner?
For konvergens taler de allerede nævnte argumenter:
 Stigende udgiftspres på grund af demografi og generel tendens til
opdrift i offentlige udgifter
 Vanskeligt at opretholde skatteindtægter på grund af øget mobilitet
for skattegrundlag (både varer, tjenester og produktionsfaktorer)
 Risikoen for social turisme
Hertil kommer det yderligere pres, som den økonomiske krise siden
2008 har lagt på de nordiske velfærdsbudgetter.
Men der er også argumenter imod konvergensteorien:
 Varieties of capitalism: Nordiske velfærdsstaters konkurrencefordele
 Empiriske analyser af stabilitet i nordiske velfærdssamfund
Stiafhængighed – træge institutioner og barrierer for forandring
(„Ting ta’r tid“)
Dette er ikke ensbetydende med, at de nordiske velfærdsstater er statiske. Tværtimod er der en række eksempler på, at de med små skridt er
på vej væk fra den traditionelle generøse universalismemodel:
 Skærpede krav til optjening af ret til velfærdsydelser (opholdstid i
landet, beskæftigelsesomfang, eget bidrag)
 Reduktion af ydelser (f.eks. dagpengeniveau og dagpenge-periode)
 Udvikling af parallelle private forsikringsordninger (private
sygeforsikringer, lønsikringsordninger og pensioner) = multitiersystemer
Så medens de nordiske velfærdsstater stadig har en række grundlæggende fælles træk, som adskiller dem fra de andre (forskellige) velfærdsstatsmodeller, som man finder i EU, er der ikke tvivl om, at de
langsomt er på vej væk fra det traditionelle billede af nordisk velfærd:
“Has the Nordic welfare model transformed fundamentally? The answer to
that question is ”not yet”, ….it is safe to say that the transformation of the
Nordic model is still a ”work in progress”.”
“In the Nordic context, the question is simple: Will retaining the support
of – and tax money from – privileged socio-economic groups remain possible
as they become increasingly covered by complementary, supplementary or
even alternative schemes to the state welfare schemes that are gradually
eroding or at best at a standstill?”
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Begge citater er fra Kvist og Greve (2011): Has the Nordic Welfare
Model Been Transformed, Social Policy and Administration, Vol. 45(2),
pp. 146–160.
Ud fra dette synspunkt vil forandringerne i de nordiske velfærdsstater således blive drevet af en kombination af det ydre pres fra globaliseringen og det indre pres fra en manglende opslutning fra en middelklasse, der ikke længere kan se de samme fordele i at skattefinansiere velfærdsstatens ydelser i takt med, at deres universelle præg forsvinder.

4.4 Opsummering: Globalisering og nordisk
flexicurity
I forhold til beskæftigelsessikkerheden har globaliseringen modsat rettede tendenser:
 Øget udbud af indvandret arbejdskraft skærper konkurrencen om
jobbene
 Pres på ressourcer til aktiv arbejdsmarkedspolitik og bred
uddannelsesindsats
 Men også øget produktivitet og konkurrenceevne gennem i tilgang af
udenlandsk arbejdskraft
Disse udviklinger betyder også – i kombination med lavere indkomstsikkerhed – et pres for krav om øget jobsikkerhed i form af bedre ansættelsesbeskyttelse med deraf følgende risiko for mindsket fleksibilitet på
arbejdsmarkedet.
I forhold til den traditionelle indkomstsikkerhed gennem offentligt finansierede indkomsterstattende ydelser er der ikke tvivl om, at denne
er under erosion i kraft af:
 Pres på universelle indkomstydelser
 Udvikling af private forsikringsordninger
 Øgede krav om optjening af rettigheder både i dagpengesystem og
sociale ydelser
Endelig er der spørgsmålet om kombinationssikkerheden – altså muligheden for at kombinere arbejdslivet med livet udenfor arbejdsmarkedet.
Også her er der modsat rettede tendenser. På den ene side er der færre
ressourcer til at opretholde offentligt støttede flexicurity-arrangementer,
f.eks. i form af orlovsordninger. Men på den anden side kan en indvandring af udenlandske servicearbejdere (f.eks. au pair) gøre det lettere for
nogle grupper at få arbejdsliv og familieliv til at forenes.
Medens de nordiske velfærdsstatsmodeller således stadig bevarer en
række grundtræk – også i forhold til forsørgelsen af de arbejdsløse – er
der klare tegn på, at de også gennemløber en forandringsproces, der
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langsomt fører dem væk fra den traditionelle universalisme, som er blevet forbundet med den skandinaviske model, og dermed også væk fra
den særlige nordiske variant af flexicurity.
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5. NAVs arbete før flere rätta
utbetalningar
Sverre Lindahl, seniorrådgiver, NAV Kontroll, Norge

5.1 NAV – organisering
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har om lag 17 000 ansatte, inkludert
3 000 kommuneansatte. Det utbetales om lag 325 mrd NOK pr år, fordelt
på 57 ytelser/stønader. Hovedlinjene i organisering av etaten er en «fylkeslinje» med NAV-kontor i hver enkelt kommune i partnerskap med
kommunen, og en «spesialenhetslinje» for seks resultatområder, herunder NAV Kontroll.
Kontrollaktiviteten i NAV Kontroll er, foruten direktør/styringsenhet,
fordelt på fem regionale kontrollenheter og en egen enhet for registerkontroll. En av kontrollenhetene, Kontroll Øst, er tillagt ansvaret for en
del landsdekkende oppgaver: Utenlandssaker, Behandlersaker, ID-saker
og organisert trygdemisbruk.

5.2 Strategi, førebyggande tiltak og operative planer
Det er vedtatt en sentral kontrollstrategi som sier det skal være et rimelig kontrollnivå i saksbehandlingen fram til vedtak og utbetaling, innenfor tilgjengelig ressursnivå. Det skal videre være etterkontroller basert
på risiko og vesentlighet som gir rimelig oppdagelsesrisiko ved bevisst
misbruk (nøkkelkontroller). Kontrollnivået skal respektere grunnleggende menneskerettigheter og regler som sikrer den enkeltes integritet
og privatliv. Tilgjengelige kontrollressurser skal prioriteres innen områder som blir identifisert med høy risiko og vesentlighet.
Operativt er det gjennomført risikovurderinger på alle vesentlige
områder og plan for utvikling og implementering av nøkkelkontroller er
besluttet og disse kontrollene er implementert på en rekke stønadsområder. Det er også iverksatt kvalitetsundersøkelser og det arbeides med
å utarbeide et helhetlig kvalitetssystem.
Prioriterte stønadsområder med høy risiko er sykepenger, foreldrepenger, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger, dagpenger og ytelser til
enslige forsørgere.

I 2011 skal det foretas etterkontroller mot registrerte arbeidsforhold
og/eller inntektsforhold/samliv på ovennevnte områder samt mottakere
av gjenlevendepensjon og forsørgingstillegg.

5.3 Forskning og rapport fra et offentlig utvalg
En forskningsrapport fra mars 2011 (Proba-rapport nr 2011–03), har
som hovedfunn at det er mer enn 50 prosent sannsynlig at misbruket av
sykepenger ligger på mellom 6 og 8 prosent av utbetalingene. Rapporten
sier videre at den store spredning i anslagene gjenspeiler mangel på, og
behovet for, representativ empirisk kunnskap om temaet og at usikkerheten, særlig oppover, og indikerer en betydelig risiko for at misbruket
er høyere enn de fleste antar. Rapporten sier også at misbruket av sykepenger i Norge trolig er mer utbredt enn i Sverige.
Et norsk offentlig utvalg (NOU 2011:7 – Velferd og migrasjon. Den
norsk modellens framtid) la fram sin rapport 10. mai 2011. I den anledning påpekte utvalgets leder, professor Grete Brochmann, blant annet
følgende hovedutfordringer:
 enkelte innvandrergrupper har lang vei inn i norsk arbeidsliv og
behov for omfattende kvalifisering
 nye krav til myndighetene og partene i arbeidslivet som følge av den
kraftige økningen i arbeids- og tjenesteinnvandringen
 rask opptjening til velferdsgoder og eksportmuligheter kan øke press
på enkelte ordninger
 nye krav til service og kontroll
Det legges også fram tabeller som viser en større innvandring til Norge
de senere år enn til en del andre utvalgte land, og at eksporten av stønader har økt vesentlig de siste år.
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5.4 Statistik og kontrollhandlinger og -metoder
Statistikk over anmeldte personer viser at NAV har anmeldt mellom
1 000 og 1 700 personer hvert år de siste fem årene, og anmeldt beløp
varierer fra 134 millioner til 188 millioner kroner.

Tabell 1. Anmeldte personer

Rehabiliteringspenger
Barnetrygd
Enslig førsørger
Sykepenger
Uførepensjon
Dagpenger
Attføringspenger
Anmeldte personer
Beløp i anmeldelsene

2006

2007

2008

2009

2010

29
12
111
106
79
1.140
134
1.690
188 mill

62
11
93
132
92
828
183
1.449
182 mill

64
28
55
141
67
673
289
1.299
155 mill

34
54
74
85
66
662
443
1.435
159 mill

35
61
92
70
60
497
143
975
134 mill

Kilde: NAV 2011

NAV Kontroll avdekker feilutbetaling/misbruk gjennom blant annet
maskinelle kontroller, løpende saksbehandling, tips og samarbeide med
andre etater. Saker vedrørende økonomisk kriminalitet (tverretatlig
innsats), migrasjon og risikovurderte stønadsområder prioriteres. Det
settes fokus på produksjonsoppfølging, kostnadseffektiv drift, bruke
ressursene på «de riktige» sakene og det er satt resultatkrav til saksbehandlingstid. Kvalitetssikring skjer blant annet gjennom bruk av en egen
utarbeidet «metodeportal» med retningslinjer, maler, domsarkiv mv.
samt egne kvalitetskontroller. Forebygging av feil/misbruk skjer blant
annet gjennom informasjon og mediestrategi, tilbakemeldinger på virkningen av regelverk samt forvaltningsmessige reaksjoner som: tilbakekreving av feilutbetalt beløp, utestengelse fra rett til stønad for en periode, utestenge behandler fra å skrive erklæring eller praktisere for trygdens regning, gi advarsel, samt anmeldelse til politiet.
Sakstyper spenner over et vidt felt, fra mottakere av sykepenger, dagpenger, uførepensjon mv. som arbeider «svart» sammen med mottak av
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ytelser, til enslige forsørgere som ikke er alene om omsorgen for barna, og
til systematisk/organisert trygdebedrageri hvor miljøer/grupperinger
begår systematisk misbruk, eventuelt arbeidsgivere som bevisst benytter
sykmeldte/uføre til svart arbeid. Andre sakstyper er fiktive firmaer, fiktive ansatte, stønadsmottakere med flere identiteter og behandlere som
bevisst skriver erklæringer med feilaktig innhold for at noen urettmessig
skal oppnå ytelser, eksempelvis sykepenger/uførepensjon.

5.5 Eksempler på saker og kontrollutfordringer
Eksempler på konkrete saker er:
 Falske/fiktive identiteter i ett bestemt miljø (Romfolket). Til nå er 10
personer tiltalt for om lag 10 mill kroner. Åtte er dømt, til dels lange
straffer, og to saker gjenstår. Ytterligere 8 personer er anmeldt og til nå
en tilståelsesdom og to tiltaler sendt tingretten med begjæring om
tilståelsesdom. 45 fiktive identiteter er slettet i folkeregisteret, og
mange titalls fiktive identiteter er fortsatt under utredning og en del av
disse er nå varslet. Ca 80–100 mill kroner antas urettmessig utbetalt.
 Fiktiv virksomhet i et kriminelt miljø med fiktive arbeidsforhold og
utbetalte sykepenger med 2, 3 mill kroner.
 Lege som utstedte legeerklæringer med fiktivt innhold førte til at han
medvirket til trygdebedrageri for 120 mill kroner vedrørende 50
uførepensjonister. Etterkontroller i denne saken har ført til at 110
personer har fått opphør av sin uførepensjon og vedtak om 80 mill
tilbakebetalt. Legen dømt til fengselsstraff
 Taxisaken i Oslo omfattet 625 saker med trygdemisbruk/svindel vedr
sykepenger, dagpenger, rehabiliteringspenger og uførepensjon. Ca
100 mill kroner krevd tilbake, 234 personer anmeldt og 110 er
domfelt. Nå en betydelig forbedring i bransjen; i 2007 mottok
21prosent urettmessig trygd mot 6 prosent i 2008.
 Flere eksempler på enslig-forsørgersaker, med anmeldelser og tett
oppfølging. Dette har resultert i at 22 par – 44 personer er anmeldt
for til sammen 10 mill kroner. Etter medieoppslag og omtale har 106
personer (par) meldt fra til NAV om at de nå har flyttet sammen og
ikke lenger skal ha stønad som enslig forsørger. Totalt er det stoppet
utbetaling av stønader til enslige vedrørende 148 personer og med et
totalt beløp på vel 17 mill kroner.
 På utenlandsområdet er det siden 1.1.2010 krevd tilbake feilutbetalte
ytelser i 48 saker med til sammen ca 7 mill kroner. Gjelder
barnetrygd, kontantstøtte, sykepenger, foreldrepenger og dagpenger
og gjelder primært landene: England, Marokko og Litauen. Det er
anmeldt ytterligere 47 saker til politiet med om lag 10 mill kroner,
Gjelder de samme ytelsene samt stønad som enslig forsørger, Gjelder
primært landene: Polen, Sverige, England, Tyskland og Australia. NAV
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Kontroll, utenlandsgruppa har god kontakt med myndigheter og
ambassader i mange land, noe som anses viktig.
 Dagpenger til polske arbeidstakere. 610 personer kontrollert, 62
saker fattet vedtak om tilbakebetaling av 2,1 mill kroner. 4 saker til
strafferettslig vurdering.
Er det størst risiko knyttet til migrasjon? Utfordringer knyttet til:
 Personer som utvandrer med uførepensjon/alderspensjon
a) Falske attester fra andre land. Kan innvilges ektefelletillegg
og/eller barnetillegg etter utvandring
 Arbeidsinnvandrer
a) Arbeid i Norge gir rettigheter til personer bosatt i utlandet,
eksempelvis kontantstøtte og barnetrygd. Kontrollmuligheter?
b) Mottar dagpenger i Norge: Tillegg for forsørgende i utlandet.
Reiser til hjemlandet uten å melde fra. Kontrollmuligheter?
c) Sykepenger: Reiser hjem og fortsetter behandlingen i
hjemlandet. Oppfølging? Legeerklæringer fra utenlandsk lege?
Begynner i arbeid i hjemlandet?
 Bruk av en annen persons identitet
a) «Låner» en annen persons identitet
b) Syk person benyttes i en annen persons identitet for å oppnå
stønad
c) Identitet til utvandret person gjenåpnes for en annen person
 Familiegjenforening vha falske arbeidskontrakter og lønnsslipper gir
muligheter for stønad til ektefelle
NAV Kontroll etablerte i 2005 et eget kontor i Spania (Alfaz del Pi, senere flyttet til Alicante). Kontoret har en todelt funksjon, service og oppfølging/kontroll. Det er ingen spesielle hjemler knyttet til kontoret, men
etableringen er avklart mellom utenrikstjenesten i Norge og spanske
myndigheter. Resultat på kontrollområdet er at 41 personer har fått
stønaden korrigert, i 16 tilfeller er det fattet vedtak om feilutbetaling, 9
personer er politianmeldt. De anmeldte sakene og feilutbetalingene utgjør ca 3,7 mill kroner og samlet årlig innsparing er ca 2 mill kroner. Ca
20 saker er pt under utredning.
Det er knyttet økte kontrollutfordringer til utenlandssaker:
 Bosted. Personen bor faktisk i hjemlandet, men unnlater å melde
flytting. Dette kan påvirke stønadsnivå, urettmessig opptjening av
botid og benyttelse av norsk helsetilbud
 Kontroll av innekt og arbeidsforhold
 Forsørgingstillegg – har ektefelle eller barn inntekt?
 Identitet og sivilstatus
 Dødsfall
 Verifisering av familieforhold
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Stønadsordningene må være kontrollerbare og kontrollnivået må justeres i takt med risiko bildet.

5.6 Oppsummert
Arbeidet med å bekjempe trygdemisbruk er styrket de senere årene
gjennom nye lovhjemler, mer effektive utredningsmetoder og en viss
spesialisering gjennom blant annet registersamkjøringer, egne grupper
for behandlersaker, utenlandssaker, id-saker og organisert trygdemisbruk, samt en spesialisering på fagområder – helse- og familieytelser.
Mørketallene kan være betydelige i forhold til det som avdekkes
Maskekontroller (registersamkjøringer) gjør det mulig å identifisere
flere misbrukssaker
Det er en ressursutfordring knyttet til dette arbeidet fordi slik saker
krever grundige revureringer av stønadssak og behandling av feilutbetalingssake. Svært ofte påklages disse vedtakene og saker skal strafferettslig vurderes. Det er også en utfordring å prioritere kompliserte saker/systematisk misbruk mot større enkeltsaker.
God kontroll sikrer velferden
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6. Seminarier
6.1 Nordiskt erfarenhetsutbyte – kan bättre
samverkan i Norden bidra till fler rätta
utbetalningar
Seminariets tema belystes ur tre länders perspektiv: Danmarks, Sveriges
och Norges.
Ordförande: Kristian Heyerdahl, kontorschef, NAV, Norge.
Inledningar av Susanne Bærentzen, kontorschef, Pensionsstyrelsen,
Danmark, Tomas Höglund, verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan,
Sverige och Sverre Lindahl, seniorrådgivare, NAV Kontroll, Norge.

6.1.1

Kontrolarbejdet i Danmark

Susanne Bærentzen, kontorschef, Pensionsstyrelsen, Danmark.
Kan vi ved erfaringsudveksling og konkret samarbejde hver især
nedbringe fejludbetalinger?
Jeg mener, ja helt bestemt, men vi må konkretisere samarbejdet og definere de områder, hvor vi hver især får mest gavn af en indsats, og hvor
der er proportionalitet mellem det, vi sætter i gang, virkninger i forhold
til borgerne og resultatet.
Erfaringsudveksling – de gode eksempler til inspiration for
hinanden
Et af de senere års bedste initiativer for et bedre kontrolsamarbejde i
Norden var det arbejde, som foregik i Delegationen mot felaktiga utbetalingar, og hvor der i april 2008 blev udgivet rapporten „Hur tryggar vi
trygghetssystemen i Norden? Orsaker, omfattning, attityder och kontroller – en jämförelse mellan de nordiska länderna.“
Her er det beskrevet og synliggjort blandt andet, hvad der sker kontrolmæssigt i de enkelte nordiske lande, hvordan der arbejdes med risikovurderinger, årsager til fejludbetalinger og omfang af disse.
Rapporten har været til stor inspiration for udviklingen af kontrolarbejdet i Danmark, og især er den beskrevne holdningsundersøgelse til
kontrol og misbrug interessant og informativ. Den indeholder endvidere
mange og nyttige oplysninger om kontrolmetoder, årsager til fejl og omfang af fejludbetalinger.
Den danske regering besluttede som en del af finanslovsaftalen for
2010, at der skulle nedsættes et tværministerielt udvalg, der havde som

kommissorium at se på, hvordan indsatsen mod socialt bedrageri kunne
styrkes, og i dette arbejde indgik bl.a. den nordiske rapport.
Især var Norges projekt med kontrolteams i udlandet af stor interesse, og repræsentanter fra NAV var inviteret til møde med udvalget for at
fortælle nærmere om de norske erfaringer.
Resultatet af dette arbejde var en rapport med 26 konkrete forslag,
som drejer sig om alt lige fra nye hjemler til at foretage kontrol af personer, som kommer tilbage efter ophold i udlandet, ikke kun i lufthavne
med også ved grænsen, bedre muligheder for registersamkøringer og
registeranvendelse, ensartede kontrolvejledninger for sagsbehandlere i
landets kommuner.
Rapporten kan findes under www.penst.dk\Rapport fra det tværministerielle udvalg.
Konkrete samarbejdsområder
Et af rapportens mere vidtgående forslag og som jeg mener, der er grund
til at fremhæve, er en centralisering af de kommunale myndighedsopgaver, som benævnes „Objektiv sagsbehandling“.
Det indebærer, at 5 sagsbehandlingscentre fra sommeren 2012 skal
overtage størstedelen af kommunernes myndighedsopgaver med udbetaling og beregning af folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og forskudsvis udbetalt børnebidrag.
Denne omlægning af opgavefordelingen i den offentlige sektor vil
medfører en effektivisering af administrationen, hvorved der kan spares
ca. 300 mill. kr. om året, svarende til en reduktion af personaleforbruget
fra ca. 2000 årsværk i dag til ca. 1500 årsværk.
Den „Den norske model“ (NAV) har været en god inspirationskilde i
forbindelse med overvejelserne om «Projekt Objektiv Sagsbehandling.
Ved at samle ressourcer og erfaringer med registerbaseret kontrol i en
landsdækkende myndighed og samtidig trække på de oplysninger, som
kommunerne har i kraft af deres nærhed med borgerne, vil omlægningen
til den objektive sagsbehandling samlet set muliggøre, at indsatsen mod
socialt bedrageri bliver mere effektiv og ensartet end i dag, da kommunerne har en relativ uensartet kontrolindsats på tværs af landet i forhold
til at sikre korrekte udbetalinger og en ensartet kontrolprocedure.
Især en ensartet kontrolindsats, er nødvendig for at tilvejebringe data, så det er muligt at foretage analyser af, hvor der sker flest fejl og årsagen til disse, så indsatsen kan koncentreres dér. Derfor skal den nye
forvaltningsenhed have adgang til at indhente oplysninger fra kommunerne, andre myndigheder, arbejdsgivere, a-kasser, pengeinstitutter m.v.
Da der er tale om en landsdækkende myndighed, begrænses adgangen
til relevante registerdata ikke af geografiske og administrative enheder.
Et fremtidssenarie, hvor flere nordiske lande har en samlet statslig
enhed der forestår de største og væsentligste sociale ydelser, vil formentlig kunne give grundlag for et langt bedre samarbejde om udveksling af kontrolrelevante data på tværs af landegrænser. Spørgsmål, som
er relevante er:
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 Er der tilsvarende planer om centralisering af udbetaling/kontrol af
sociale ydelser i andre nordiske lande?
 Hvilke nationale regler hindre udveksling af data de nordiske lande
imellem?
 Hvilke informationer udveksles landene imellem pr automatik
allerede i dag?
 Kan vi etablere et system, så vi løser vores „identitets“ problem – vi
benytter alle forskellige metoder til identifikation af borgerne.
I takt med at landegrænserne bliver mere flydende – større bevægelse af
arbejdskraften, kommunikationen bliver nemmere, vi bliver mere og
mere internationalt orienterede bliver det også mere relevant at overveje, hvordan vi i fremtiden håndtere disse borgere. Ikke kun set ud fra en
kontrolmæssig synsvinkel, men også når vi skal vurdere retten til optjente sociale rettigheder – omfang af beskæftigelse – hidtidig arbejdsindkomst – civil status. Kan vi gøre informationen lettere og mere automatisk end det foregår i dag? Og hvad skal der til?
Jeg har set på, hvor mange borger, som i 2010 modtog danske sociale
ydelser, og som var bosiddende i de andre nordiske lande. Jeg mener, at
det med så forholdsvis mange ydelsesmodtager er relevant at overveje
fremtidige muligheder for mere automatisk informationsudveksling.
Tabell 1. Udbetalinger af danske sociale ydelser i de andre nordiske lande
Førtidspension

Folkepension

Efterløn (a-kasse ydelse)

593
1 394
71
39

4 723
11 638
278
187

267
185
17
35

Norge
Sverige
Finland
Island

Kilde: Pensionsstyrelsen.

Et andet af de 26 forslag – hvor Norge igen har været inspirationskilde –
og som jeg særlig vil fremhæve i denne anledning er et forslag om etablering af kontrolteams i Tyrkiet, Spanien, Marokko og Thailand. Forslaget omfatter kontrol med udbetalinger af social pension i landene, men
på sigt kan der også blive tale om også at indhente oplysninger til brug
for bedre kontrol i Danmark af ydelsesmodtagere med udenlandske
indkomster, fx pensioner, fra de pågældende lande.
Forslaget skal bl.a. ses på baggrund af, at der i sommeren 2010 har
været nogle konkrete tilfælde, som gav anledning til mange avisoverskrifter og stor forargelse blandt befolkningen og især politikere, hvor
personer på førtidspension blev afsløret i at have forskellige tillidsposter
i ett annat lands regering til meget store lønninger.
Generelt er det problematisk – nærmest umuligt – at foretage kontrol
af danske ydelsesmodtagere, som er bosat i udlandet, hvor der er relevant få løbende oplysninger om indtægter, formue, civilstand og reelle
bopæl – fx kan den officielle bopæl være Sverige, hvor borgeren reelt bor
i Thailand, hvilket har betydning for størrelsen af pensionstillæg.
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Det er forholdsvis omkostningskrævende at etablere og opretholde
kontrolteams i udlandet og der er mange formalia, der skal på plads. Det
er nærliggende at konkludere, at der også her er et oplagt område, hvor
de nordiske lande kunne slå sig sammen om en kontrolopgave, som
umiddelbart må have mange fællesnævnere. Fx er oplysninger som indkomst og civilstand formentlig interessant uanset om der er tale om en
pensionist med norsk eller dansk pension.
Da der er tale om forholdsvis mange, som tager bopæl i længere perioder i udlandet med deres pensionsydelser og da kontrolmulighederne
er vanskelige, kunne en fælles nordisk kontrolenhed, formentlig være til
fælles gavn. Det kunne være interessant nærmere at vurdere, hvilke
barrierer et sådant projekt ville måde med også hvilke besparelser, det
enkelte land kunne opnå med en bedre kontrol.
Afslutning
Jeg mener, at vi i Norden har mange fælles tanker om social kontrol og
at vore velfærdssystemer er så tæt på hinanden, at vi bør prioritere
samarbejde.
Vi kan lære meget af hinanden og vi har samtidig en fælles interesse i,
at borgere, som har brug for de sociale ordninger får den ret de skal
have, men at de også lever op til deres pligter.
Vi kan være stolte af, at vi i Norden har et veludbygget velfærdssystem,
men det betyder på den anden side også at det tiltrækker mange mennesker fra den del af verden, hvor det er svært at overleve, og hvor vi har en
fælles interesse i, at vore velfærdydelser bruges, men ikke misbruges.
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6.1.2

Svenska Försäkringskassans kontrollarbete

Tomas Höglund, verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan, Sverige.
Den så kallade nordiska kontrollgruppen
Olika funktioner deltar i den nordiska kontrollgruppen beroende på
organisationen i respektive land. Från Danmark, Norge och Sverige ingår
cheferna som har ansvar för bl.a. kontrollfrågor, från Finland deltar en
jurist och från Island en specialist. Gruppen är ingen formell samverkansgrupp utan verksamheten har vuxit fram de senaste åren på grund
av konkreta behov.
Syftet med gruppen är framför allt erfarenhetsutbyte för att kunna ta
steg framåt i respektive myndighets kontrollarbete. Exempel på teman
som behandlats är riskanalyser, riktade kontroller och till viss del omfattningsbedömningar. Sverige har tittat på hur Norge har jobbat med
sin kontrollstrategi. Finland har tittat på hur Sverige för statistik osv.
Svenska Försäkringskassans arbete för fler rätta utbetalningar
Viktiga områden i Försäkringskassans arbete är:





Det ska vara lätt att göra rätt
Kvalitetsuppföljning
Riskhantering för felaktiga utbetalningar
Rätt kontrollnivå

Under 2011 har Försäkringskassan kartlagt 15 olika förmånen och identifierat nyckelkontroller, dvs. de kontrollåtgärder som hanterar de mest
väsentliga riskerna/kritiska momenten i försäkringshandläggningen.
Det finns 12 enheter, fördelade på 22 orter, som handlägger kontrollutredningar.
En särskild yrkesroll har utvecklats för kontrollutredare. Antalet kontrollutredare är ca 150. Det finns många olika förhållanden som kan ge
impulser till en kontrollutredning. Kontrollutredningar efter en anonym
uppgiftslämnare svarar för 40 procent av samtliga utredningar medan
handläggarnas initiativ står för 22 procent. Riktade kontroller efter utbetalning svarar för 15 procent och myndigheterna för 14 procent av
initiativen till kontrollutredning.
Tabell 2. Försäkringskassans arbete med kontrollutredningar under perioden 2007–2010

Avslutade kontrollutredningar
Antal polisanmälningar
Andel polisanmälningar av totalt antal utredningar
Antal felaktiva utbetalningar som lett till återkrav
Återkrav i miljoner kronor
Antal beslut om indrag, nedsättning, återkrav
Besparingsbelopp i miljoner kronor
Andel utredningar med åtgärd av alla avslutade utredningar

2007

2008

2009

2010

33 847
4 773
14,1 %
ingen uppgift
178
ingen uppgift
ingen uppgift
ingen uppgift

24 818
1 746
7,0 %
4 848
203
7 280
360
29,3 %

23 752
1 419
5,9 %
4 069
354
5 442
578
22,9 %

20 112
1 071
5,3 %
3 324
317
3 785
722
18,8 %

Källa: Försäkringskassan, Sverige
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6.1.3

Kontrollarbetet i Norge

Sverre Lindahl, seniorrådgivare, NAV Kontroll, Norge.
Norges eksport av stønader har mer enn doblet seg i perioden 2004–
2008. Alderspensjon, sammen med sykepenger, utgjør den største andel
av økningen.
En oversikt over behandlede feilutbetalingssaker vedrørende utenlandsområdet for perioden 1.1.2010–30.4.2011 viser at det er krevd
tilbake feilutbetalte ytelser i 49 saker med til sammen ca 7 millioner
NOK, og videre er 47 saker anmeldt til politiet. Norge har opprettet god
kontakt med myndigheter og ambassader i mange land, noe som anses
viktig for å få bedre kontroll med utbetalingene til utlandet.
Dagpengeområdet er en ytelse hvor det utveksles mye informasjon,
spesielt mellom Norge og Sverige. Blankett E 301 ble i 2010 utstedt i
3.972 tilfeller ut fra Norge til Sverige. Tilsvarende tall for Finland og
Danmark var til sammenligning 384 og 293. Blankett E 303 var vesentlig
mindre benyttet med under 100 tilfeller vedr. de nordiske landene.
Eksport av ytelser reiser en del utfordringer, blant annet forhold som
kontroll av inntekt og arbeidsforhold, forsørgingstillegg (har ektefelle
eller barn inntekt), identitet og sivilstatus mv. Det er også kontrollutfordringer knyttet til stønadsmottakeres faktiske bosted. Bor de i hjemlandet, men unnlater å melde flytting, eller bor de i Norge? Når det gjelder dødsfall er det gode meldingsrutiner mellom de nordiske landene,
men kan være større utfordringer knyttet til en del andre land.
Avslutningsvis: Det er gjensidig løpende utveksling av informasjon
om dødsfall mellom de nordiske landene. Videre er det etablert et fast,
nordisk samarbeid på kontrollområdet. Dette har eksistert i flere år og
omfatter utveksling av erfaringer og metoder, vurdering av samarbeidsprosjekter mv. Videre er det et aktivt og godt daglig samarbeide i enkeltsaker, spesielt mellom Norge og Sverige, som har lang felles grense og
har mange grensegjengere som bor i ett land og arbeider i det andre. Det
skjer årlig også flere studiebesøk og møter mellom landene.
I sum mener vi at et nært samarbeid, både på systemnivå og i enkeltsaker, vil bidra til å sikre flere riktige utbetalinger.
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6.2 De nya EU-förordningarnas bestämmelser om
bättre samverkan mellan de nordiska
institutionerna och utvecklingen av EESSI1
Ordförande: Hans Lundkvist, driftchef, Arbetslöshetskassornas samorganisation, Sverige
Inledare: Essi Rentola, koordineringschef, Folkpensionsanstalten,
Finland:

6.2.1

Principiella förändringar

Principiella förändringar för institutionerna med anledning av de nya
EU-förordningarna 883/2004 och 987/2009
Förbättrad administration:
 Förstärkt samarbete mellan institutionerna och med kunderna
 Serviceorienterade bestämmelser – Aktiv hjälp
 Elektroniskt utbyte av information
Rättsliga grunden för dessa principer finns i förordningarna:
Artikel 2 i 987/2009

──────────────────────────
1

EISSI = Electronic Exchange of Social Security Information
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Artikel 2
Omfattningen av och formerna för informationsutbytet mellan institutionerna
1. För att kunna genomföra tillämpningsförordningen ska utbyte mellan
medlemsstaternas myndigheter och institutioner och personer som omfattas av
grundförordningen grundas på principerna för offentliga tjänster, effektivitet,
aktivt stöd, snabbt tillhandahållande och tillgänglighet, inklusive e-tillgänglighet,
särskilt för äldre och funktionshindrade personer.
2. Institutionerna ska utan dröjsmål tillhandahålla eller utbyta alla uppgifter som
är nödvändiga för att kunna fastställa rättigheter och skyldigheter för de personer
som omfattas av grundförordningen. Sådana uppgifter mellan medlemsstaterna ska
överlämnas direkt mellan institutionerna eller indirekt via förbindelseorganen.
3. Om en person av misstag lämnar in uppgifter, handlingar eller ansökningar till en institution på territoriet för en annan medlemsstat än den där den
institution som har utsetts i enlighet med tillämpningsförordningen befinner sig,
ska den förstnämnda institutionen utan dröjsmål vidarebefordra dessa uppgifter, handlingar eller ansökningar till den institution som utsetts enligt tillämpningsförordningen samt ange vilken dag de ursprungligen lämnades in. Den
dagen ska gälla för den sistnämnda institutionen. Institutionerna i en medlemsstat ska dock inte hållas ansvariga eller anses ha fattat ett beslut genom att förhålla sig passiva enbart på grund av en försening i överföringen av uppgifter,
handlingar eller ansökningar från andra medlemsstaters institutioner.

4. Om uppgifter överförs indirekt, via bestämmelsemedlemsstatens förbindelseorgan, ska tidsfristerna för svar på ansökningar börja löpa från och med
den dag då förbindelseorganet mottog ansökningen, som om den hade mottagits
av institutionen i den medlemsstaten.

Enligt preamblen till 987/2009:
(2) En viktig förutsättning för att de personer som omfattas av förordning (EG)
nr 883/2004 så snabbt som möjligt och på bästa villkor ska kunna utnyttja sina
rättigheter, är att ett effektivare och närmare samarbete organiseras mellan
socialförsäkringsinstitutionerna.
(3) Elektroniska hjälpmedel är lämpliga att använda för ett snabbt och tillförlitligt informationsutbyte mellan institutionerna i medlemsstaterna. Den
elektroniska behandlingen av informationen bör bidra till att påskynda förfarandena för de berörda personerna. De berörda personerna bör dessutom ges alla
garantier som föreskrivs i gemenskapsbestämmelserna om skydd för enskilda
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter.
6) Uppstramningen av vissa förfaranden bör leda till större rättssäkerhet och
ökad insyn för dem som använder förordning (EG) nr 883/2004. Till exempel
fastställandet av enhetliga tidsfrister för fullgörandet av vissa skyldigheter eller
administrativa förfaranden bör kunna bidra till att klargöra och strukturera
kontakterna mellan de försäkrade och institutionerna.
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(7) De personer som omfattas av denna förordning bör i god tid erhålla ett
svar på sin begäran från den behöriga institutionen. Svaret bör ges senast inom
de tidsfrister som i förekommande fall fastställs i den aktuella medlemsstatens
lagstiftning om social trygghet. Det vore önskvärt att de medlemsstater vars
lagstiftning om social trygghet inte innehåller sådana tidsfrister övervägde att
fastställa sådana och göra dem tillgängliga för berörda personer.
(8) Medlemsstaterna, deras behöriga myndigheter och socialförsäkringsinstitutionerna bör ha möjlighet att komma överens med varandra om förenklade
förfaranden och administrativa rutiner som de anser vara effektivare och bättre
anpassade till förhållandena i sina respektive sociala trygghetssystem. Sådana
överenskommelser bör dock inte påverka rättigheterna för de personer som
omfattas av förordning (EG) nr 883/2004.
(21) Det faktum att verkställighetsåtgärder vidtas i den anmodade medlemsstaten innebär inte att den medlemsstaten erkänner fordringens sak eller grund.

6.2.2

Vad är EESSI?

EESSI är förkortning av orden Electronic Exchange of Social Security
Information. Enligt artikel 4 i förordning 987/2009 ska ”överföringen av
uppgifter mellan institutioner eller förbindelseorgan göras på elektronisk väg”. Enligt preambeln till tillämpningsförordningen ska:
 (3) Elektroniska hjälpmedel är lämpliga att använda för ett snabbt
och tillförlitligt informationsutbyte mellan institutionerna i
medlemsstaterna. Den elektroniska behandlingen av informationen
bör bidra till att påskynda förfarandena för de berörda personerna.
De berörda personerna bör dessutom ges alla garantier som
föreskrivs i gemenskapsbestämmelserna om skydd för enskilda med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter
 (4) Tillhandahållandet av kontaktuppgifter, inklusive i elektronisk
form, från organ i medlemsstaterna som kan komma att medverka i
tillämpningen av förordning (EG) nr 883/2004, i en form som gör att
de kan uppdateras i realtid, borde underlätta utbytet mellan
institutionerna i medlemsstaterna. Detta tillvägagångssätt, som
lägger tyngdpunkten på rena faktauppgifter och medborgarnas
omedelbara tillgång till dessa, är en viktig förenkling som bör införas
genom denna förordning
Enligt definitionen i artikel 1 är:
 handling: en samling uppgifter på vilket medium som helst, vars
struktur möjliggör elektroniskt utbyte och som måste tillhandahållas
för tillämpningen av grundförordningen och
tillämpningsförordningen
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 strukturerad elektronisk handling (SED): en strukturerad handling i
ett format som skapats för elektroniskt informationsutbyte mellan
medlemsstaterna
 överföring på elektronisk väg: överföring av uppgifter med hjälp av
elektronisk utrustning för behandling (inbegripet digital
signalkompression) av uppgifter via ledning, radio, optiska medel
eller andra elektromagnetiska medel
Syftet med elektronisk överföring
Syftet med elektronisk överföring av information är att stärka individens
rättigheter genom att datorisera tillämpningen av samordningen av de
sociala trygghetssystemen i EU.
Det IT-baserade utbytet ska:
 främja och försnabba beslutsfattandet i fråga om beräkning och
utbetalning av sociala trygghetsförmåner
 möjliggöra en effektivare verifiering av data
 ge ett mer flexibelt och mer användarvänligt användargränssnitt
(interface) mellan olika system
 ge en exakt insamling av statistikdata i det europeiska utbytet
Administrativa kommissionen för migrerade arbetstagare kom 2007
överens om en gemensam europeisk arkitektur för elektroniskt utbyte
av information. Dess huvudskaliga egenskaper är:
 ett register över behöriga institutioner med ett användargränssnitt
för allmänheten (PAI) och ett användargränssnitt för handläggare
som t.ex. visar uppgifter som behövs för routing av dokument
 utbyte av socialtrygghetsinformation med hjälp av strukturerade
elektroniska dokument (SED)
 användning av ett skyddat kommunikationsprotokoll och det
skyddade s-Testanätverket som ryggrad för systemet
 minst en och högst fem kontaktpunkter (AP) per land
 online transaktionsmöjlighet för hantering av det framtida
elektroniska EHIC-kortet
 obligatorisk användning av den centrala kontaktpunkten (CN),
administrerad av europeiska kommissionen i utbytet mellan länder
 flexibel användning för EU-länder av reference implementation (RI),
mjukvara utvecklad av kommissionen. Programvaran innehåller en
på förhand definierad internationell och nationell kontaktpunk och
webbgränssnitt för handläggare (WebIC)
SEDen
Förberedelsen för EESSI började 2007 med ad hoc/expertgrupper med
frivilliga deltagare från institutioner från olika medlemsstater. Ad hocgrupperna identifierade datainnehållet och de arbetsprocesser (business flow) som är nödvändiga för implementeringen av förordningarna.
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Tre uppsättningar av SED har godkänts av den administrativa kommissionen. För tillfället finns alla utom den senaste uppsättningen tillgängliga
på alla EU språk.
Till vidare har man ca 300 SED:er och ca 70 arbetsprocesser.






Tillämplig lagstiftning (A serien)
Pensioner (P serien )
Sjukdom S serien (Sickness)
Familjeförmåner (F serien)
Förmåner relaterade till olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar (DA
serien)
 Arbetslöshet (U serien)
 Horisontala frågor (H serien)
 Återbetalning (R serien)
Innan slutliga SEDen överförs till EESSI-systemet har expertgrupperna
möjlighet att göra en lätt granskning av SEDen ända till början av juli.
Om WebIC
WebIC är ett användargränssnitt för handläggare Web-user interface for
clerks. Ursprungligen är WeBIC utvecklad för sektorer och institutioner
som har lite utbyte av information. WebIC har allmänt betraktats som
”skrivmaskin” eller ”e-postsystem” för elektronisk överföring av SEDer
på grund av bristerna i des funktionaliteter. WebIC innehåller t.ex.
mycket få sökfunktioner. Ursprungligen var idén att majoriteten av EUländerna skulle integrera sina IT-system med EESSI. När tidtabellen i EU
har förlängts ser det nu ändå ut som att största delen av institutionerna
väljer att använda WebIC istället för nationella IT-lösningar. Det har inte
varit möjligt för institutionerna att förbereda sina nationella IT-system i
tid eftersom de inte har fått specifikationerna från EU i tid.
Medlemsstaterna har tagit upp frågan om bristerna med WebIC och
komissionen har lovat att utveckla systemet genom att introducera ytterligare funktioner som bl.a. gör det möjligt för medlemsstaterna att importera information från nationella databaser in i WebIC (ICD5/solution 7)
och att med hjälp av ett gränssnitt ge medlemsstaterna tillgång till
WebIC:s funktioner när medlemsstaterna ska integrera sina system med
EESSI (ICD3).
Om testningen
Testningen började i mars 2011. Första veckan var inte lovande eftersom väldigt lite kunde testas. T.ex. pensioner kunde inte alls testas
och bara en flow av familjeförmåner. Testningen har alltså ännu inte
kunnat sätta igång ordentligt (situationen den 17 maj 2011).
Om förberedelsen i Finland för EESSI
Förberedelserna började 2008 med en arbetsgrupp under Social – och
hälsovårdsministeriet som fortsätter sitt arbete ända till 30.6.2012.
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Vi har därtill det tekniska kontaktpunktsprojektet/Access Point Project
och en hel del interna förmånsprojekt vid institutioner och myndigheter.
Man ansåg i Finland att det behövs ett sammanfattande och koordinerande projekt i landet. Alla pågående EESSI-projekt är självständiga
projekt, men har fatala förbindelser med varandra gällande tids planering. Det var även nödvändigt att åstadkomma en nationell EESSIvägkarta för samarbetet mellan alla institutioner och alla projekt i Finland. Projektet kallas för Primulaprojektet och det startade i januari
2010. Med Primulaprojektet löstes problemet med gränssitt mellan olika
EESSI-projekt som är på gång i Finland. En ytterst viktig fråga var även
att kontaktpunktsprojektet får fokusera på systemet utan att ta ansvar
för innehållet. Primulaprojektet har även producerat en gemensam databank för alla institutioner som medverkar i EESSI i Finland.
Primulas aktiviteter är följande:
 Samarbete mellan institutioner/leveranser gällande gemensam
service, processer och informationsinnehåll
 Uppdatering/materialservice/infoservice (databank)
 Projektbyrå mm.
a) Tidplanskoordinering, möten, seminarier, info
b) Internationella kontakter och samarbete med EESSI
 Projektets externa verksamhet
a) Datasäkerhet
b) Kostnader
c) Avtalsfrågor
Begränsningar:
 Primula tar inte ställning till institutionernas egna projekt
 Nationell lagstiftning hör till ministeriet
 Kontaktpunktsprojektet är inte en del av Primula (FPA är leverantör
liksom Siemens åt Kommissionen)
I Finland ansåg man från början att det var nödvändigt att introducera
en nationell lag som innehåller kompetenserna för tillämpningen vid
institutioner i Finland. Lagen heter Lag om lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
och till lagar som har samband med den. Lagen kallas inofficiellt för
EESSI-lagen.
Lagen innehåller kompletterande nationella bestämmelser om tilllämpningen av förordningarna om social trygghet. Den har bestämmelser om bland annat befogenheterna och uppgifterna för socialförsäkringsinstitutionerna när EU:s lagstiftning om den sociala tryggheten
tillämpas i Finland och om det elektroniska informationsutbytet för tilllämpningen av förordningarna och administrationen av utbytet i Finland. Dessutom infördes det ändringar och kompletteringar som beror
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på förordningarna i lagen om Pensionsskyddscentralen, arbetspensionslagarna, folkpensionslagen, sjukförsäkringslagen, lagen om tillämpning
av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och lagen om
utkomstskydd vid arbetslöshet.
EESSI-lagens bestämmelser gällande elektroniskt utbyte av information är följande (Regeringens proposition RP 34/2010 ).
17 § – Folkpensionsanstaltens uppgifter och ansvar som kontaktpunkt
För verksamheten som kontaktpunkt ska Folkpensionsanstalten ha nödvändig
datateknisk kapacitet, se till att informationsutbytet håller tillräckligt hög nivå i
fråga om informationssäkerhet och ha hand om kontaktpunktens informationssystem för de myndigheters, institutioners och organs räkning som avses i
denna lag. Folkpensionsanstalten kan också tillhandahålla tjänster för informationssystemet för dessa myndigheter, institutioner och organ.
Folkpensionsanstalten ska svara för den allmänna verksamheten på kontaktpunkten, se till att verksamheten är lagenlig och dessutom svara för att
uppgifterna i informationssystemet är användbara, integrerade och är oförändrade och att de skyddas, bevaras och i förekommande fall förstörs.
Folkpensionsanstalten ska se till att det vid kontaktpunkten finns nödvändiga reservsystem med tanke på störningar i verksamheten och verksamheten
under exceptionella förhållanden.

Folkpensionsanstalten ska samla in logguppgifter för kontroll av hur i uppgifterna i informationssystemet används.
Folkpensionsanstalten ska föra statistik över de elektroniska handlingar som
kontaktpunkten behandlar och förmedlar för att fördela de kostnader som avses
i 24 § i denna lag

18 § – Den registeransvariges uppgifter och ansvar
Varje myndighet, institution och organ är registeransvarig för de av sina egna
uppgifter som behandlas i informationssystemet vid kontaktpunkten och svarar
för att samla in logguppgifter om de elektroniska handlingar som förmedlas till
dem eller som de får tillgång till via kontaktpunkten för att det ska kunna kontrolleras hur uppgifterna används.
19 § – Rätt att använda kontaktpunktens informationssystemtjänst
Folkpensionsanstalten ska utan dröjsmål ge inkomna elektroniska handlingar
vidare till de behöriga myndigheterna, institutionerna eller organen.
Myndigheterna, institutionerna och organen har rätt att ur informationssy-

stemet få elektroniska handlingar som ingår i deras befogenheter och som är
nödvändiga för att de ska kunna tillämpa grundförordningen och tillämpningsförordningen.
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I egenskap av institution som driver kontaktpunkten har Folkpensionsanstalten rätt att öppna inkomna elektroniska handlingar, om det är nödvändigt
för att ta reda på vem som är behörig institution eller behörigt förbindelseorgan
eller för att tillhandahålla en tjänst som avses i 16 § 1 mom. Folkpensionsanstalten har också rätt att öppna en elektronisk handling, om den inte har behandlats
eller det finns någon annan särskild orsak att öppna den.
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och Pensionsskyddscentralen
har rätt att öppna elektroniska handlingar som ingår i deras befogenheter, om
det är nödvändigt för att ta reda på vem som är behörig olycksfallsförsäkringsanstalt eller arbetspensionsanstalt.
20 § – Personers rätt att få information
Var och en har rätt att kontrollera vilka uppgifter och vilka elektroniska handlingar enligt denna lag som har lagrats i informationssystemet om honom eller
henne. Bestämmelser om denna rätt finns i 26–28 § i personuppgiftslagen
(523/1999).
21 § – Behandling och bevarande av personuppgifter
För verksamheten vid kontaktpunkten har Folkpensionsanstalten rätt att behandla uppgifter i informationssystemet i överensstämmelse med användningsändamålet för systemet.

I arkivlagen (831/1994) eller annan lagstiftning föreskrivs om bestämmande
av förvaringstiden för handlingar.
22 § – Uppgifter ur befolkningsdatasystemet
För verksamheten vid kontaktpunkten har Folkpensionsanstalten rätt att trots
sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten till information få de
uppgifter som avses i 13 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och tillägg, ändringar och korrigeringar till dem med undantag av de uppgifter som avses 11, 15 och 17—20
och punkten i nämnda paragrafs 1 mom. samt andra kontaktuppgifter enligt 22
punkten samt yrke. Dessutom har Folkpensionsanstalten rätt att få de uppgifter
som avses i 17 § 1 mom. 1 och 3 punkten i den nämnda lagen och tillägg, ändringar och korrigeringar till dem.
Folkpensionsanstalten har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. avgiftsfritt. Kostnaderna måste dock ersättas, om uppgifterna ska vara i ett bestämt
format och detta orsakar den som ger ut uppgifterna väsentliga merkostnader.
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5 kap. Administration av och fördelning av kostnaderna för det
elektroniska informationsutbytet
23 § – Samarbetsgrupp
För utveckling, administration och kostnadsfördelning i fråga om det elektroniska
informationsutbytet ska social- och hälsovårdsministeriet för tre år i sänder tillsätta en samarbetsgrupp med sex medlemmar. Social- och hälsovårdsministeriet,
arbets- och näringsministeriet, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen,
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och Arbetslöshetskassornas Samorganisation ska vara företrädda i samarbetsgruppen. Utöver medlemmarna kan
social- och hälsovårdsministeriet förordna högst två experter på förslag av de
aktörer som är företrädda i gruppen. Samarbetsgruppen ska ha tillräckligt stor
sakkunskap i Europeiska unionens lagstiftning om social trygghet, den nationella
lagstiftningen om social trygghet och informationssystem.
Samarbetsgruppen ska inom sig välja en ordförande. Den ska sammanträda
minst två gånger om året och alltid när en företrädd aktör kräver det.
24 § – Samarbetsgruppens uppgifter
Samarbetsgruppen ska följa hur det elektroniska informationsutbytet fungerar,
bedöma behovet av ändringar och utvecklingsåtgärder och senast inom september månad varje år enhälligt fastställa en årlig plan inklusive kostnadskalkyl för
utvedelande av kontaktpunkten och genomförande av ändringarna.

Samarbetsgruppen ska årligen fastlägga de årliga utfallen och de totala faktiska kostnaderna för det elektroniska informationsutbytet, den allmänna administrationen av kontaktpunkten och de anlitade tjänsterna.
Samarbetsgruppen ska årligen senast inom april månad lämna social- och
hälsovårdsministeriet ett förslag till kostnadsandel för varje aktör enligt vad
som föreskrivs i 25 § i denna lag.
25 § – Kostnadsfördelning
De gemensamma kostnaderna för användning och administration av kontaktpunkten ska årligen fördelas mellan de aktörer som har deltagit i informationsutbytet utifrån omfattningen på informationsutbytet och de anlitade tjänsterna.
Kostnadsfördelningen ska då grunda sig på de totala faktiska kostnaderna och
utfallen året innan.
Kostnaderna för utveckling, underhåll och ändringar ska fördelas mellan aktörerna utifrån hur mycket arbete de har orsakat. De gemensamma kostnaderna
ska fördelas i relation till kostnaderna för användning och administration. Den
berörda aktören ska stå för kostnaderna om en ändring bara gäller en aktör.

Kostnaderna för att bygga upp kontaktpunkten ska fördelas mellan aktörerna utifrån den arbetsmängd som respektive aktörers andel har orsakat. De gemensamma kostnaderna ska fördelas i relation till de beräknade kostnaderna
för användning och administration.
På förslag av samarbetsgruppen ska social- och hälsovårdsministeriet fastställa de årliga utfall som avses i 24 § och kostnadsandelen för varje aktör uti-

från dem.
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26 § – Betalning av kostnadsandelar
Varje aktör ska årligen senast inom juni månad betala sin andel av kostnaderna
till Folkpensionsanstalten efter att kostnadsandelarna har fastställts.

6 kap. Administrativa bestämmelser
27 § – Ersättande och indrivning av kostnaderna för vårdförmåner
Folkpensionsanstalten ska av statliga medel i enlighet med artikel 35 i grundförordningen och artikel 62–69 i tillämpningsförordningen ersätta den institution i
en annan medlemsstat som har gett ut vårdförmåner för kostnaderna för förmånerna. Ersättningarna ska ges ut enligt de förfaranden som anges i 15 kap. i
sjukförsäkringslagen (1224/2004).28 §
Missbruk av det europeiska sjukvårdskortet
Folkpensionsanstalten kan vidta åtgärder för att driva in de kostnader som
staten har åsamkats för vård med stöd av det europeiska sjukvårdskortet av den
som har använt sjukvårdskortet, trots att han eller hon visste eller borde ha

vetat att kortet inte får användas.
Folkpensionsanstalten kan låta bli att driva in kostnaderna helt eller delvis,
om det anses vara skäligt eller om kostnaderna för användningen av kortet är
små för staten. Dessutom kan Folkpensionsanstalten låta bli att driva in kostnaderna efter ett beslut om att driva in kostnaderna också när det inte längre är
ändamålsenligt att fortsätta driva in kostnaderna med hänsyn till personens

ekonomiska situation eller när det skulle medföra oskäligt stora kostnader i
relation till fordringen att fortsätta driva in kostnaderna.
Ett lagakraftvunnet beslut om indrivning får verkställas på samma sätt som
en lagkraftvunnen dom.

Utmaningar för EESSI:





Tidtabellen
Övergångsperioden
Över 15 000 institutioner i Europa ska kopplas in i EESSI
Nationella planeringen är försenad på grund av förseningen på
EU-nivå
 Begränsningarna i WebIC:s funktionaliteter
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6.3 Den ekonomiska krisens effekter på migrationen i
Norden och dess konsekvenser på effektiviteten
och kvalitén på ärendehanteringen
Ordförande: Vibeke Dalbro, kontorschef, Arbejdsmarkedsstyrelsen,
Danmark.
Inledare: Gissur Pétursson, Direktör, Vinnumálastofnun, Island.

Diagram 1. Arbejdsløshed i Island 1992–2010
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6.3.1

Udviklingstræk på arbejdsmarkedet i Island

Hovedbilledet:
 Arbejdsmarkedet har været præget af lav efterspørgsel efter
arbejdskraft siden økonomien brød sammen efteråret 2008.
 I følge AKU er arbejdsløsheden faldet fra 2. halvår 2010 til 2 halvår
2011 eller fra 8,7 % i 2.halvår 2010 til 8,5 % i 2. halvår 2011.
 BNP voksede med 2 % (realværdier) i 1.kvartal 2011 fra 4.kvartal
2010. Dette skyldes hovedsagelig større lagre. Privat forbrug faldt
dog med 1,6 % fra 4.kvartal 2010, investeringer gik ned med 6,8 %,
eksport ned med 8,2 % og import ned med 4,1 %.
 Under det økonomiske krak faldt beskæftigelsen indenfor
byggebranchen kraftigt og nybyggeri er næsten standset. Således var
antal beskæftigede indenfor byggebranchen 10.600 i 2010 men
17.700 i 2008.
 Antal beskæftigede mellem 2.kvartal 2010 og 2.kvartal 2011 er
lignende iflg. AKU eller op fra 169.500 i 2.kvartal 2010 til 170.000
i 2.kvartal 2011. Der er udsigt for at den registrerede
arbejdsløshed vil blive omkring 7,4 % i 2011 eller et fald fra 2010
hvor den var 8,1 %.
 Langtidsarbejdsløsheden er vokset således var der omkring 25 %
af samtlige arbejdsløse over 1 år arbejdsløse i 2.kvartal 2011 men
omkring 17 % i 2.kvartal 2010.
 Erhvervsfrekvensen faldt fra 84 % under højkonjunkturen i
2.kvartal 2008 til 81,9 % i 2.kvartal 2009 men er siden steget til
omkring 83,3 % i 2.kvartal 2010 og var 83 % i 2.kvartal 2011.
 Antal udenlandske statsborgere er faldet som følge af det
økonomiske krak fra 24.379 i 2009 til 21.143 i 2011.
 Antal ledige stillinger hos AF er lignende i 2011 i forhold til 2010.
Situationen indenfor den islandske økonomi
Udsigt er for en lille forbedring af den islandske økonomi fra sidste halvdel af 2010. Således er forholdene blevet forbedret med lavere renter og
mindre inflation.
BNP faldt med 3,1 % i 2010, mens der er udsigt for en vækst i BNP på
2,8 % i 2011 og 1,6 % i 2012.
Erhvervsfrekvensen
Arbejdsstyrkens andel af befolkningen i erhvervsaktiv alder gik som
føromtalt ned under nedturen i 2008 fra omkring 84 % i 2008 til ca. 83
% i 2009 og 2010.
I aldersgruppen 16–24 år er der en stigning i erhvervsfrekvensen fra
2.kvartal 2010 til 2.kvartal 2011 fra 84,8 % i 2.kvartal 2010 til 85,7 % i
2.kvartal 2011. Det er især kvinder 16–24 år som øger deres erhvervsfrekvens fra 87,7 % i 2.kvartal 2010 til 89,1 % i 2.kvartal 2011 mens der
er et fald i erhvervsfrekvensen blandt 55–74 årige fra 66,4 % i 2.kvartal
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2010 til 64,7 % i 2.kvartal 2011. Fremover ved en potentiel stigning i
den økonomiske aktivitet vil erhvervsfrekvensen blive på lignende nivå
som i 2011 eller omkring 83 %.
På grund af høj ledighed er tilstrømning til videregående studier vokset i
de sidste år (2009 og 2010) hvor unge går ud af arbejdsstyrken til studier
og indtræder igen på arbejdsmarkedet når forholdene på arbejdsmarkedet
er bedre. Specielt er arbejdsløsheden stor blandt unge 16–24 årige hvor
18,6 % var arbejdsløse i 2.kvartal 2011 men er dog faldende fra 2.kvartal
2010 med 21,3 %. Arbejdsløshed blandt unge mænd er markant højere end
blandt kvinder i alderskategorien 16–24 årige med 22,7 % i 2.kvartal 2011
men for kvinder var den 14,7 % i 2.kvartal 2011. Arbejdsløsheden blandt
begge grupper er dog faldende, fra 25 % blandt mænd i 2.kvartal 2010 til
22,7 % blandt mænd i 2.kvartal 2011 og 17,6 % for kvinder i 2.kvartal 2010
til 14,7 % i 2.kvartal 2011.
Ved udgangen af juni 2011 var der ca. 12.400 ledige (registerbaserede tal ved Arbejdsdirektoratet) som udgør 6,6 % af arbejdsstyrken. Dette er dog ca. 1.380 færre end i juni 2010 hvor arbejdsløsheden lå på 7,5
%. I følge AKU er ledigheden faldet fra 2.kvartal 2010 hvor 16.200 var
ledige til 15.800 i 2.kvartal 2011. Forskel i tal forklares dels af forskel i
beregninger hvor unge under uddannelse fremkommer under AKU tal
men ikke de registrerede arbejdsløse, dette ændres igen ved 3.kvartal
hvor de udgår som ledige fra AKU. I følge AKU var ledigheden på 8,5 % i
2.kvartal 2011 men 8,7 % i 2.kvartal 2010. Første halvår 2011 er ledigheden på 8,2 % i følge AKU eller lignende som i første halvår 2010. Det
er udsigt til at gennemsnitsarbejdsløsheden (reg.) bliver mindre i 2011
eller omkring 7,4 %, mens den var 8,1 % i 2010.

Diagram 2. Udviklingen arb.løshedsprocenten fra juni 2009 til juni 2011 iflg.
AKU kvartalstal og registreret arb.løshedstal (månedlige tal)

Kort er der tale om en stor stigning i arbejdsløsheden ved økonomiens
kollaps efteråret 2008 fra 1,3 % registreret arbejdsløshed i september
2008 for derefter at stige kraftigt i de næste måneder til 9,1 % i april
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2009 og ende i gennemsnit i 2009 på 8 %, for derefter at toppe i februar og marts 2010 på 9,3 %.
Siden er arbejdsløsheden så småt aftaget som føromtalt.
Specielt med Island
Den isländska arbetsmarknaden karakteriseras av ett högt arbetskraftsdeltagande, även bland kvinnor och funktionshindrade, och låg arbetslöshet i samenligning med andre europeiske land.
Antalet veckoarbetstimmar är högt och sommarledigheterna långa.
Typiskt är också hög organisationsgrad. Under åren med snabb tillväxt
var immigrationen omfattande och koncentrerad till vissa specifika sektorer på arbetsmarknaden. Den ekonomiska krisen innebar ökad risk för
fattigdom bland de som var arbetslösa.

Diagram 3. Jämförelse av arbetskraftsdeltagandet i olika EU-länder, fjärde kvartalet 2009

Konsekvenser av den ekonomiska kollapsen och dagens situation
Situationen for udsatte grupper på arbejdsmarkedet
Udsatte grupper som unge, indvandrere, langtidsledige er blevet
hårdt ramt under den internationale krise.
Ledigshedsprocenten er højere blandt unge 16–24 årige end blandt
samtlige, således var der 16,2 % ledige i 2010 i flg. AKU mens tilsvarende tal var 8 % blandt alle. Aldersgrupperne 16–24 årige og 25–29 årige
udgør således ca. 1/3 del af samtlige arbejdsløse i juni 2011 mens de
udgjorde ca. 22 % af samtlige arbejdsløse i juni 2010.
Antallet af udenlandske statsborgere var ca 21.000 i begyndelsen af
2011 eller omtrent 6,6 % af hele befolkningen. Dette tal er faldet i årene efter det økonomiske kollaps fra ca. 23.400 i 2008 eller 7,6 % af
befolkningen. I juni 2008 (inden kollapset efteråret 2008) var der 216
arbejdsløse indvandrere eller ca. 1,2 % af arbejdsstyrken med udenlandsk baggrund, i juni 2009 var dette tal steget til 1.803 arbejdsløse
indvandrere eller ca. 10 %, 2.125 arbejdsløse indvandrere i juni 2010
eller 14 % af arbejdskraften blandt indvandrere og faldt til 1.932 arbejdsløse indvandrere i juni 2011 eller godt 13 % af arbejdskraften
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blandt indvandrere. Dette er betydeligt større arbejdsløshed end
blandt alle arbejdsløse hvor registreret arbejdsløshed var 8,1 % i 2010
og 8 % i 2009. Derimod er arbejdsløsheden blandt udenlandske statsborgere i 2008 lavere end blandt alle eller 1,2 % i 2008 mens der var
1,6 % arbejdsløshed for arbejdsløse.
Invalidepersoner både med ret til invalidepension og invalidestøtte
samt rehabilationspensions modtagere er steget igennem de sidste år. I
2010 var der 7,7 % af samtlige 16–66 årige med ret til rehabilationspension, men antallet er stagneret fra 2009 til 2010 på henholdsvis 16.466 i
2009 og 16.509 i 2010 eller 7,7 % af alle mellem 16–66 år.
Antal langtidsledige (over 12 måneders ledighed) af alle ledige udgjorde i 1. halvår 2010 29 % af samtlige ledige, mens tilsvarende tal for
1.halvår 2011 var 34 % af samtlige ledige. Arbejdsløse med 6–9 måneders varighed er faldet fra 15 % af samtlige arbejdsløse i 1.halvår 2010
til 12 % i 1.halvår 2011.

6.3.2

Udfordringer indenfor arbejdsmarkedspolitiken

Siden finanskrisen satte præg sig på økonomien i Island i efteråret
2008 har arbejdsløsheden vokset meget, antal beskæftigede faldet og
emigration fra Island til andre lande tiltaget.
Den største stigning indenfor arbejdsløsheden i bestemte erhverv har
været indenfor byggeriet hvor nybyggeri er kun en brøkdel af det som
det var inden finanskrisens indtog.
Dette har ført til kraftigt pres på Arbejdsdirektoratets service med
opfølgning, formidling og arbejdsmarkedstiltag er vokset kraftigt. Udsatte grupper som unge, indvandrere, langtidsledige og personer med reduceret arbejdsevne er særligt udsatte i denne forbindelse.

6.3.3

Politikændringer

Tiltag og indsatser rettet mod udsatte grupper på arbejdsmarkedet
Regeringen har mødt udfordringerne på arbejdsmarkedet bl.a. på følgende måde:
Ændring af loven om arbejdsløshedsforsikringer:
Selvstændigt beskæftigede:
Selvstændigt beskæftigede har ret til arbejdsløshedsunderstøttelse
med drift i op til 3 måneder. Efter denne tid kan de standse deres drift og
fortsætte på arbejdsløshedsregistret. I denne forbindelse er det nødvendigt at indlægge moms-nummeret og lukke lønbetalingsregistret.
Studerende:
I 2010 blev loven om arbejdsløshedsforsikringer ændret således at studerende ikke har ret til dagpenge i sommerferien eller mellem semestre.
Det er ikke tilladt både at studere i dagskole i videregående uddannelse
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og modtage arbejdsløshedsunderstøttelse. De som vil studere skal have
forbindelse med Arbejdsdirektoratets rådgivere og fremlægge en studiekontrakt.
I denne forbindelse blev det bestemt at bevilge 250 mio.isk. fra Arbejdsløshedsforsikringsfonden for at skabe sommerjobs for de studerende i samarbejde mellem staten og kommunerne i gennem projektet
„856 nye jobs“.
Velfærdsministeriet og Arbejdsdirektoratet tilbød 900 sommerjobs
hos staten og kommunerne i 2011 for studerende og jobsøgere. Her var
der tale om temporære nye jobs i 2 måneder (juni og juli) som studerende i deres sommerferie kunne søge samt andre jobsøgere. I alt 2.200
ansøgere søgte om disse jobs. Det er en forudsætning for de studerendes
ansættelse at de har semesterferie og de må være jobsøgere på Arbejdsdirektoratets arbejdsløshedsregistre med ret til dagpenge. I alt er der ca.
360 mio.isk til dette formål i 2011.
Deltidsarbejde på arbejdsløshedsdagpenge.
Allerede i efteråret 2008 blev der lavet ændringer på arbejdsløshedsforsikringssystemet for at reducere finanskrisens påvirkninger på arbejdsmarkedet. Dette gælder for 20 % reducering af arbejdstiden. Jobforholdet må dog aldrig være større end 80 % og ikke mindre end 50 %.
De som har reduceret arbejdstid har ret til at deres reducerede arbejdstid bliver evalueret hos arbejdsgiveren hver tredje måned. Hvis reduceret arbejdstid varer længere end et år har vedkommende udnyttet 1 år
af sin arbejdsløshedsperiode.
Indsats mod langtidsarbejdsløshed
I august 2010 blev igangsat tiltag mod langtidsarbejdsløshedens påvirkninger. Målet med arbejdsmarkedstiltaget var at aktivere den gruppe af
arbejdsløse som har været arbejdsløse i over 1 år med deltagelse i forskellige arbejdsmarkedstiltag. Målet var at kontakte alle langtidsledige
over 1 år. I denne forbindelse blev adskillige uddannelsesinstitutioner
kontaktet, virksomheder, forvaltninger og organisationer i forbindelse
med arbejdsmarkedstiltag.
Unge arbejdsløse
I 2010 besluttede Social – og forsikringsministeriet at Arbejdsdirektoratet sikrede at ingen skal være arbejdsløs i en længere periode end 3 måneder uden at have fået tilbudt et arbejde eller arbejdsmarkedstiltag.
Arbejdsdirektoratet skulle opnå målsætningen i et nært samarbejde med
fagforeninger, virksomheder og kommuner.
I den forbindelse blev der lagt op med 5 tilbud som tilsammen skal
danne over 2.000 nye job eller uddannelsesmuligheder for unge:
 Op mod 450 nye uddannelsespladser i de videregåeende uddannelser
for unge uden job.
 Op mod 700 nye uddannelsespladser for ledige til kontinuerlige
uddannelser og til forberedelsesstudier i tekniske fag.
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 Op mod 450 nye jobtræningspladser og aktiveringsjob som
organisationer, kommuner og andre tilbyder.
 Op mod 400 nye jobs for frivillige.
 Op mod 400 nye pladser samt rehabilations – og behandlingstiltag.
Frivillige til arbejde med unge arbejdsløse,
Jobtræningspladser for unge jobsøgere hos virksomheder og forvaltninger.

6.3.4

Ansökningar om arbetslöshetspeng

Antalet ansökningar om arbetslöshetspeng var högt i början av år 2009,
men har sedan successivt sjunkit.
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Diagram 4. Antal inkomna ansökningar om arbetslöshetspeng 2009–2010

Flexibilitet i systemet mycket vigtigt. Att kunna ta folk från andra uppgifter för att handlägga ansökningar om arbetslöshetsersättning.
Den stora mängden ansökningar förorsakade problem och många
klagomål fick tas emot och hanteras. Målsättningen var att hålla en bra
kvalitet och hög effektivitet i ärendehandläggningen. De riskanalyser
som genomfördes visade att det fanns sårbarhet till följd av felaktig hantering, missförstånd, fusk mm. Det fanns för lite personal och för lite
pengar till administration.
Stort problem när politiker lovar förändringar som är svårt att genomföra på kort tid. Kostar ofta mycket och skapar osäkerhet och ineffektivitet.
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6.4 Nordiska erfarenheter av ett år med de nya EUförordningarna
Ordförande: Tea Holmström, arbetslöshetsförsäkringsexpert, Finansinspektionen, Finland
Inledare: Eija Loijas, utredare, Arbetslöshetskassornas Samorganisation,
Sverige och Martin Sandblom, utredare, Arbetsförmedlingen, Sverige

6.4.1

Inledning

Martin Sandblom: Lite drygt ett år har gått sedan den nya EUförordningen 883/2004 och dess tillämpningsförordning 987/2009
trädde ikraft. Syftena med de nya förordningarna var flera. Sedan de tidigare förordningarna, 1408/71 och dess tillämpningsförordning 574/72,
trädde ikraft, har en lång rad ändringar gjorts i ländernas nationella
trygghetssystem. Tillägg har även gjorts i förordningstexten.
Det har även under årens lopp utvecklats en omfattande domstolspraxis, genom vilken institutionerna får vägledning i läsningen och tilllämpningen av regelverket. Delar av denna praxis har nu vävts in direkt i
förordningstexten.
Man har även drastiskt utökat den personkrets som omfattas av reglerna. Tidigare gällde de bara arbetstagare, egenföretagare och deras
familjemedlemmar. Nu omfattas alla som är medborgare i ett EU-land,
även om de inte är verksamma.
Under alla de år som den tidigare förordningen har tillämpats, har
även hanteringen av ärendena inom alla olika förmånsslag varit tidsödande och administrativt krävande. Dels har postgången tagit tid. Ibland
har flera veckor passerat innan en upplysning eller förfrågan har kommit fram. Därefter har det inte alltid varit tydligt vilken information som
efterfrågas, eller vad som avses med en upplysning, vilket har lett till
missförstånd eller till att ytterligare en omgång brev måste utväxlas.
Detta har bidragit till att enskilda personer har fått vänta alldeles för
länge innan ersättningen har betalats ut. Det fanns nu alltså både goda
skäl, och i allt högre utsträckning även tekniska förutsättningar, för att
introducera ett nytt sätt att kommunicera länderna emellan i dessa
ärenden. Detta är delvis en teknisk fråga, i det som kallas EESSI
(Electronic Exchange of Social Security Information). Det är dock också
tydligt i det nya regelverket att institutionerna måste bli bättre på att ta
direkt kontakt med varandra.
Sammanfattningsvis kan ledorden för de förändringar som de nya
förordningarna förde med sig sägas vara förenkling och modernisering.
Det övergripande syftet är att ytterligare underlätta den fria rörligheten.
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6.4.2

Förändringar i arbetslöshetsförmåner

De största förändringarna på området arbetslöshetsförmåner kan delas
upp i grupper:
Beträffande export av arbetslöshetsersättning, genom det som dittills
hette intyg E 303, gavs nu en möjlighet att förlänga exportperioden till
sex månader. Det är viktigt att vara tydlig med att en längre period än
tre månader är en möjlighet, och inte en skyldighet. Länderna rår själva
över de besluten. Därutöver infördes direktutbetalning, så att ersättningen inte längre betalas ut via den mottagande institutionen, med
efterföljande fakturering som följd. Den tidigare modellen var administrativt krånglig, samtidigt som den ledde till osäkerhet för den enskilde.
Utnyttjandet av möjligheten att exportera sin arbetslöshetsersättning
har varit tämligen liten, trots att mycket tyder på att det är ett effektivt
sätt att få människor i arbete. Det återstår att se om de vidtagna förändringarna leder till en ökad användning av denna möjlighet.
Beträffande personer som bor i ett land och arbetar i ett annat, infördes en möjlighet för länderna att få ersättning för utbetald arbetslöshetsersättning i gränsarbetarärenden. Härmed togs ett steg för att
komma tillrätta med den orättvisa mellan länderna som har varit tydlig i
områden med stor rörlighet. Avgifter flyter in i arbetslandet under tiden
personen är i arbete, och sedan är det bosättningslandet som med arbetslöshetsersättning finansierar vägen tillbaka till arbete när personen
blir arbetslös. Med det nya systemet hoppas man få till stånd en något
jämnare fördelning av kostnaderna mellan länderna.
Det blev även möjligt för dessa personer att ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande både i bosättningslandet och i det tidigare arbetslandet. På så sätt ville man bättre ta tillvara de möjligheter som en
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lokal arbetsmarknad kan innebära, även om den ligger på gränsen mellan två länder.
Slutligen fick egenföretagare rätt att sammanlägga försäkringsperioder och perioder av verksamhet som egenföretagare. Det är första
gången som denna grupp, dvs. egenföretagare som har bedrivit verksamhet i ett land och varit bosatta i ett annat, får samma rättigheter som
anställda i motsvarande situation.
Även om de nya förordningarna trädde ikraft den 1 maj 2010, är arbetet med att tillfullo införa dem långtifrån klart. Fortfarande pågår diskussioner länderna emellan hur enskilda artiklar ska tolkas, och det är
tydligt att det finns områden i vilka det inte finns någon given uttolkning
av förordningstexten. Två exempel är gränsarbetarfaktureringen och
möjligheten till förlängning i exportärenden. På ytterligare områden,
som exempelvis rätten till sammanläggning för arbetslösa gränsarbetande egenföretagare, verkar ambitionen att införa rättigheten ha varit
starkare än viljan att göra reglerna möjliga att tillämpa. Bara 14 av EU:s
27 medlemsländer har en arbetslöshetsförsäkring för egenföretagare.
Inom Norden är det Danmark, Finland och Sverige som har en arbetslöshetsförsäkring för denna grupp. Nu i efterhand kommer förslag på
ändringar från kommissionen i förordningstexten. De närmaste åren kan
vi förmodligen förvänta oss fler sådana ändringar och tillägg. Vi kan
också vänta oss att ett stort antal frågor kommer att behöva prövas i EUdomstolen, innan vi slutligt vet hur reglerna ska tillämpas.

6.4.3

Inför införandet av EESSI

En stor del av den åsyftade moderniseringen och förenklingen väntar
fortfarande på att förverkligas, nämligen införandet av EESSI. Genom
detta system kommer all korrespondens mellan institutionerna, oavsett
det handlar om pensioner, sjukförmåner eller arbetslöshetsersättning,
och oavsett om det rör export, sammanläggning eller gränsarbetarfakturering, att ske elektroniskt. Under övergångsperioden den 1 maj 2010 –
den 1 maj 2012 innan EESSI träder i kraft har de gamla E-blanketterna
bytts ut mot nya så kallade SED, Structured Electronic Documents och PD,
Portable Documents. Inom arbetslöshetsförsäkringens område finns det
28 SED-blanketter och tre PD-blanketter. EESSI syftar till att bidra inte
bara till snabbare kommunikation, utan även till mer ändamålsenlig
hantering. Meddelanden kommer att skickas i fördefinierade flöden, så
att det hela tiden ska vara klart för den enskilde handläggaren vilken
fråga eller upplysning som ska skickas i varje given situation, samt vilket
svar som ska skickas på varje given fråga. Sammantaget är förhoppningen att enskilda inte ska behöva vänta lika länge som idag på att nödvändig dokumentation utväxlas, så att ersättning eller besked kan ges
snabbare. EESSI ska vara klart och i drift den 1 maj 2012 i alla länder
som tillämpar förordning 883/04, och det återstår mycket arbete.
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6.4.4

Det nationella projektet i Sverige

Här i Sverige är arbetet med införandet av de nya reglerna organiserat i
ett nationellt projekt som leds av Försäkringskassan. Arbetslöshetsförmånerna representeras i det projektet av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsförmedlingen och av Arbetslöshetskassornas
samorganisation, SO, som i sin tur representerar alla de 31 svenska arbetslöshetskassorna. I detta nationella projekt har vi stött på ett antal
svårigheter, och vi ville därför, genom att skicka ut en enkät, undersöka
om liknande svårigheter och funderingar har funnits även i de andra
nordiska länderna. Eija kommer att ge en samlad bild av de frågor vi
ställde, och vilka svar vi fick.

6.4.5

Likheter och skillnader inom Norden

Låt mig först bara nämna något om de rådande förutsättningarna i Norden. Vi vill ofta betona likheterna mellan de Nordiska länderna och mellan våra språk, vår kultur och våra trygghetssystem. Det finns stora likheter, som det i många sammanhang finns anledning att framhålla och
slå vakt om. Det råder dock även stora skillnader mellan våra olika länder. Det är en förutsättning att vara medveten om skillnaderna, för att
kunna överbrygga dem, och för att utveckla det Nordiska samarbetet:
 Språken. Jag anstränger mig för att tala klart och tydligt, och jag talar
även långsammare än jag vanligen gör. Ändå kan det finnas någon i
publiken som inte fullständigt förstår vad jag säger, eller som inte
hade gjort det utan tolk.
 Även om både Danmark, Sverige och Finland har
arbetslöshetskassor, är det bara två av länderna som har ett liknande
regelverk inom arbetslöshetsförsäkringens område; Sverige och
Finland. Båda länderna har en allmän grundförsäkring i
arbetslöshetsförsäkringen, som omfattar alla som arbetar. Utöver
denna, finns även en frivillig inkomstbortfallsförsäkring, som man
kan teckna genom medlemskap i en arbetslöshetskassa. Danmark har
en enhetlig arbetslöshetsförsäkring, och den är helt frivillig. Om man
inte är medlem i en arbetslöshetskassa i Danmark, är man inte
arbetslöshetsförsäkrad. Norge, Island och Färöarna har alla ett
obligatoriskt system, som man omfattas av i kraft av att man arbetar.
 Sverige, Danmark och Finland omfattas redan idag av de nya
förordningarna 883/2004 och 987/2009. Norge och Island tillämpar
fortfarande förordning 1408/71, i avvaktan på ett uppdaterat EESavtal. Slutligen Färöarna, som inte omfattas av EU:s regler, men ändå
tillämpar dem genom den gamla nordiska konventionen om social
trygghet.
Detta var de förutsättningar vi hade i Norden, när vi först började förbereda oss för de nya reglerna, och det är fortfarande de förutsättningar vi
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arbetar utifrån idag. Dessa förutsättningar ställer stora krav på handläggare och beslutsfattare, som måste hålla ordning på de olika regelverken
och trygghetssystemen för att kunna lämna god information till de personer som berörs av reglerna, och för att kunna fatta korrekta beslut.
Under detta första år med de nya förordningarna har vi, såvitt går att
bedöma, klarat detta väldigt väl.
Olikheterna och svårigheterna är således många, men vi ska inte
glömma att möjligheterna också är många. Vi har en stor rörlighet i Norden. Gränserna mellan våra länder upplevs som lägre än i många andra
regioner. Tusentals personer utnyttjar möjligheten till fri rörlighet mellan länderna i Norden, och hittar därigenom arbete och försörjning, eller
kan på annat sätt förverkliga sina mål.
Ett intresse som bör vara gemensamt för oss alla måste vara att fortsätta att arbeta utifrån samma syfte som de nya förordningarna, oavsett
om vi ännu tillämpar dem eller inte, nämligen att göra vad vi kan för att
förenkla, förbättra och modernisera samordningen av våra länders arbetslöshetsförsäkringssystem.

6.4.6

Enkät till andra nordiska länder

Eija Loijas: Som Martin nämnde tidigare har vi via en enkät skaffat oss
information om hur implementeringen av de nya EU-förordningarna har
genomförts i de nordiska länderna. Enkäten sändes till arbetsmarknadsmyndigheterna och samorganisationerna i de nordiska länderna –
Finland, Danmark, Norge, Island och Färöarna. Jag kommer nu att gå
igenom ländernas svar på olika frågeställningar.
Då det ställs stora kompetenskrav på de handläggare som hanterar
EU-ärenden har vi frågat de nordiska ländernas institutioner vilka utbildnings- eller informationssatsningar som har genomförts för att säkerställa en tillräcklig kompetens.
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6.4.7

Utbildnings- och informationsinsatser

I Danmark har AK-Samvirke hållit två stycken två-dagars seminarier för
80 handläggare från samtliga arbetslöshetskassor. Arbejdsdirektoratet
(som numera heter Pensionsstyrelsen) deltog i seminarierna. På seminarierna gick man igenom de nya reglerna och procedurerna i förordningarna. I workshops har handläggarna fått gå igenom hur arbetsgången i EU-ärenden ska organiseras. Seminarierna genomfördes i april
och maj 2010 och resulterade bl a i att två arbetsgrupper bildades som
fick i uppdrag att ta fram handböcker för hantering av de två nya portabla dokument – PD U1 och U2. Dessa handböcker blev klara sommaren
2010. Därutöver har AK-Samvirke kontinuerligt under 2010 hållit flera
grundkurser i EU-handläggning samt genomfört beställd utbildning i ett
antal arbetslöshetskassor.
Arbejdsdirektoratet (numera Pensionsstyrelsen) har skrivit en vägledning för a-kassornas handläggare.
Arbejdsmarkedsstyrelsen i Danmark har under sensommaren 2010
hållit ett seminarium om de nya förordningarna för arbetsförmedlarna
på de danska jobcentren och även skrivit en vägledning som jobcentren
kan använda.
I Finland har Folkpensionsanstalten, som har huvudansvaret för den
finska bosättningsbaserade socialförsäkringen, anordnat utbildningar
för hela personalen – ca 300 personer – om de nya EU-förordningarna.
Utbildningarna var riktade både till personer som är specialiserade i
internationella frågor och till personer som inte enbart arbetar med
internationella frågor men som också borde vara insatta i internationell
lagstiftning. Utbildningen bestod av sju identiska allmänna dagar med
allmän information om koordinering överhuvudtaget: allmänna principer, grunden för förändringarna, allmänna och gemensamma bestämmelser för alla förmånsgrenar (d.v.s. allmänna bestämmelser, tillämplig
lagstiftning, återbetalning och elektroniskt utbyte av information). Syftet
var att även en person som inte var specialist på internationella frågor
skulle få en helhetsbild av koordineringslagstiftningen. Efter varje allmän dag hade man en dag som var riktad till handläggare och specialister i internationella ärenden. Man arrangerade en separat fördjupad
utbildningsdag för tillämplig lagstiftning, två separata dagar för sjukvårdsförmåner, en för kontantförmåner, två separata dagar för pensioner, en för arbetslöshet och en för familjeförmåner. Under de här specialistdagarna gav man djupare information om enskilda förmånsgrenar
och SED (om de var färdiga). Enligt Folkpensionsanstalten har feedbacken varit mycket positiv efter utbildningarna.
Förutom den fördjupade utbildningsinsatsen har man på Folkpensionsanstalten även utarbetat webbkurser på det egna intranätet, där
personalen kan få en allmän bild av de nya förordningarna.
Folkpensionsanstaltens informationsenhet utarbetade en informationsplan gällande de nya förordningarna. Information har gets ut via
intervjuer i Folkpensionsanstaltens personaltidning, notiser på intranä-
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tet, artiklar i tidningen för intressentgrupper och pressmeddelanden.
Informationsplanen fortsätter tills vidare med uppdaterad information
om EESSI med mera.
Arbets- och näringsministeriet i Finland har gett tillämpningsanvisningar om de nya EU-reglerna till arbets- och näringsbyråer i juni 2010.
Anvisningarna uppdaterades i december 2010 när förordningen om
tredjelandsmedborgare trädde i kraft. Ministeriet har även ordnat utbildning för EURES-rådgivare och assistenter.
Den Finska samorganisationen – Työttömyyskassojen yhteisjärjestö
(TYJ) – har lämnat allmän information till alla a-kassaledare. Arbetslöshetskassorna har ett inre nätverk, som kallas Xtra, och där finns till exempel alla SED-blanketter som numera även är översatta på finska. På
Xtra finns även annan allmän information för kassabehandlare. Den
Finska samorganisationen har i början av 2011 hållit utbildning om arbetsprocesser och haft en genomgång av de nya SED-blanketterna för akassornas kassabehandlare. Den Finska samorganisationen väntar på
tillämpningsföreskrifter från Finansinspektionen innan de anordnar
utbildning om de nya förordningarna. Till allmänheten erbjuds information på hemsidan.
I Sverige har Arbetslöshetskassornas samorganisation genomfört sju
stycken tredagars grundutbildningar samt fyra stycken en dags fördjupningsutbildningar om tillämpningen av de nya EU-förordningarna. Utbildningarna var riktade till arbetslöshetskassornas EU-handläggare,
omprövare samt försäkringsansvariga. Grundutbildningen bestod bl. a.
av information om förordningens nya lagvalsbestämmelser, reglerna om
sammanläggning av försäkrade anställningsperioder och perioder som
egenföretagare samt genomgång av de nya SED- och PD-intygen. Export
av arbetslöshetsförmåner – U2-resor – som innehåller väldigt många
förändringar fick en ordentlig genomgång likaså den helt nya proceduren återbetalningar mellan länderna som finns i artikel 65. Fördjupningsutbildningen bestod bl. a av olika beräkningsexempel av förmåner
för anställda samt för egenföretagare som återvänder till Sverige efter
arbete i ett annat EU-land. Totalt deltog ca 250 personer i dessa utbildningar. Arbetslöshetskassornas samorganisation har även skrivit ett
handläggarstöd om de nya förordningarna som stöd för arbetslöshetskassornas EU-handläggare.
Arbetsförmedlingen i Sverige har utbildat ca 300 handläggare inom
EURES-nätverket samt ca 450 arbetsförmedlare med ett särskilt ansvar
för arbetslöshetsförsäkringen.
I och med att de nya EU-förordningarna inte ännu tillämpas av Norge,
Island och Färöarna har dessa länder ännu inte börjat utbilda personalen om de nya bestämmelserna.
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6.4.8

Förberedelser av implementeringen av EUförordning 883/04

De nordiska länderna har haft olika förberedelser av implementeringen av
EU-förordning 883/04. I Finland förbereddes en nationell lag om tillämpning av EU:s lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen.
Lagen innehåller kompletterande nationella bestämmelser om tillämpningen av förordningarna om social trygghet. Den har bestämmelser om
bland annat befogenheterna och uppgifterna för socialförsäkringsinstitutionerna när EU:s lagstiftning om den sociala tryggheten tillämpas i Finland. Lagen innehåller även bestämmelser om det elektroniska informationsutbytet för tillämpningen av förordningarna och administrationen av
utbytet i Finland. Lagen trädde i kraft i maj 2010.
I Danmark har AK-Samvirke haft regelbundna diskussioner om uppkomna frågeställningar med Arbejdsdirektoratet (numera Pensionsstyrelsen). Därutöver har AK-Samvirke sänt orienteringsskrivelser till akassorna. Man har också diskuterat olika utmaningar i en intern EUgrupp under Samvirke. På Pensionsmyndighetens och Arbejdsmarkedsstyrelsens hemsida finns en mer medborgarorienterad vägledning
om arbetslöshetsförsäkringen och förordningarna 883/2004 och
987/2009.
I Sverige har det inför implementeringen av 883/04 tillsatts projektgrupper både inom det juridiska och tekniska området. I dessa projektgrupper har tjänstemän från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
Arbetslöshetskassornas samorganisation ingått. Inom det juridiska projektet har tematiska möten hållits för att ta fram en vägledning för arbetslöshetskassorna. Arbetslöshetskassornas samorganisation har hållit
temadagar och informationsträffar för arbetslöshetskassornas handläggare samt även skickat information i form av Försäkringsmeddelanden
till dem.
Arbetsförmedlingen har informerat personalen på arbetsförmedlingarna på ett stort antal möten om de nya bestämmelserna i 883/04.
Norge och Island har deltagit i de nordiska EESSI-konferenserna där
erfarenheter och frågeställningar om EESSI har diskuterats.

6.4.9

Många utmaningar

De nya EU-förordningarna har varit i kraft i ett års tid och det gångna
året har präglats av ett intensivt förändringsarbete i de länder där dessa
har tillämpats. De största utmaningarna hittills anser man i samtliga
nordiska länder har varit införandet av de nya blanketterna – SED och
PD-intygen. Dessa intyg var inte färdiga när de nya förordningarna
trädde i kraft vilket har gjort övergångsperioden utmanande. Översättning av blanketterna till varje lands nationella språk har tagit tid och har
fortfarande pågått under våren 2011. Det har även hänt att andra länders institutioner inte alltid har känt till de nya blanketterna. Vissa län-
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der har valt att fortsätta att använda de gamla E-blanketterna under
övergångsperioden. Andra länder har valt att vänta att SED:en blir översatta till det egna språket innan de tas i bruk i landet.
De nordiska länderna upplever att många medlemsstater i övriga
Europa har avstått från att ge utbildning för handläggare innan förordningarna trädde i kraft vilket har förorsakat onödiga och tidskrävande
informationsutbyten. Under 2010 har det verkligen krävts ett mycket
flexibelt och pragmatiskt förhållningssätt av alla inblandade parter.
I Danmark och i Sverige upplever man att tolkningsfrågor – särskilt
om artikel 65 i förordning 883/04 – har varit och är fortfarande en stor
juridisk utmaning. Danmark upplever problem med att allmänheten
saknar information om Danmarks reservation att inte tillämpa förordningen för tredjelandsmedborgare. Detta skapar problem för både inresande och utresande tredjelandsmedborgare. I Sverige upplever man att
avsaknaden av rekommendationer från Administrativa kommissionen –
särskilt i sammanläggningsärenden för egenföretagare samt i återbetalningar mellan länderna enligt artikel 65 – har inneburit stora utmaningar för inblandade institutioner. I samtliga nordiska länder tror man att
genomförandet av EESSI – den elektroniska överföringen av uppgifter
mellan länderna – utan tvekan är en av de största tekniska och resursmässiga utmaningar som länderna har framför sig.

6.4.10 Norge, Island och Färöarna fortsätter att tillämpa
de gamla EG-förordningarna
I Norge har man inte upplevt det problematiskt att man har fortsatt att
arbeta med en annan förordning än vad EU-länderna gör. Ibland har
Norge tagit emot begäran om SED-intyg men dessa har behandlats som
begäran om E-blanketter enligt förordning 1408/71. Några personer
som har exporterat sin arbetslöshetsersättning från Norge till ett annat
EU-land enligt bestämmelserna i 1408/71 har haft problem att få sin
ersättning utbetald i söklandet. Detta verkar emellertid ha löst sig eftersom dessa rapporter har upphört.
I Färöarna har man inte erfarit några problem med att landet har
fortsatt att använda de gamla intygen N301 och N 303.
Samtliga nordiska länder anser att det under 2010 verkligen har
krävts ett mycket flexibelt och pragmatiskt förhållningssätt av alla inblandade parter.

6.4.11 Förlängning av exportperioden till sex månader
En av förändringarna i den nya förordningen är att länderna får förlänga
exportperioden till sex månader. I Finland använde man inte möjligheten till en längre exportperiod. Maximitiden på tre månaders sökresa
anges i finsk nationell lag. Finland följer dock de övriga ländernas erfarenheter i frågan. Även Danmark har beslutat att inte förlänga exportpe-
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rioden. Norge har ännu inte fattat något officiellt beslut i frågan men det
finns signaler att det inte blir relevant att förlänga exportperioden till
sex månader när Norge börjar tillämpa EU-förordning 883/04. I Sverige
håller man fortfarande på att diskutera denna fråga samt om en arbetsmarknadsprövning ska göras av Arbetsförmedlingen i samband med en
förlängningsansökan.

6.4.12 Har den fria rörligheten ökat?
Samtliga nordiska länder tycker att det idag är svårt att värdera om de
nya förordningarna har bidragit positivt till medborgarnas fria rörlighet.
Man kan dock anta att direktutbetalningar vid U2-resor enligt artikel 64
och möjligheten till kompletterande inskrivning på två länders arbetsförmedlingar enligt artikel 65 kan bidra till större rörlighet.

6.4.13 Gott samarbete inom Norden
Samtliga nordiska länder upplever ett gott samarbete med de nordiska
kollegerna. Man blir alltid bemött med hjälpsamhet och vänlighet när
kontakt tas. Länderna tycker att ett mer generellt problem kanske kan
vara erfarenheten att det finns språkproblem mellan länderna. Många
frågor skulle kunna lösas genom direkt telefonkontakt mellan de inblandade men ofta avstår handläggarna från en personlig kontakt på grund
av osäkerhet om språket. Samarbetet mellan länderna skulle kunna förbättras genom att handläggare och administratörer träffas för att diskutera tolkning av EU-lagstiftningen i gemensamma regelbundna nordiska
seminarier. Det föreslås även att de nordiska länderna kan hålla bilaterala möten för att diskutera samordningsfrågor och för att bryta ner
språkbarriärer.
Bästa åhörare. Martin och jag vill tacka er att ni har deltagit i det här
seminariet. Vi hoppas att ni har tyckt att innehållet har varit intressant.
Ni är välkomna att ställa frågor om ni undrar över någonting.
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6.5 Arbetsmarknadspolitiska strategier i Norden för
utsatta grupper och branscher
Ordförande: Unnur Sverrisdottir, kontorschef, Vinnumálastofnun, Island
Inledare: Høgni í Stórustovu, avdelingsledare for forsikrings- og anvisningafdeling, Arbeiðsloysisskipanin, Färöarna:

6.5.1

Inledning

På dette seminar vil jeg belyse to cases indenfor arbejdsløshed på
Færøerne.
Den ene er gruppen af arbejdsløse ufaglærte arbejdere indenfor fiskeindustrien og den anden gruppe er ungdom. Dette bliver belyst ud fra
de udfordringer vi stod (og står) overfor, da arbejdsløsheden steg fra
1400 arbejdsløse til 2200 (ca 8 %) arbejdsløse i december 2010, da Færøernes største fiskerikoncern gik konkurs.
I vil få indblik i vores strategi for aktivering af arbejdsløse, som bygger på en nysgerrighed for hvordan vores nordiske naboer arbejder med
aktivering, men med fodfæste i den virkelighed, at vi må matche det
samfund vi virker i.
Vi er også bevidste om, at vores nordiske naboer har uhyre mange erfaringer og regler på området. Det særkender de nordiske landes Akasser og arbejdsformidlinger, at det findes gode planer og stretegier
samt at områderne er detailregulerede i love og bekendtgørelser.
Det har vi ikke. Faktum er at vi ikke har mange lovregler på området
for aktivering. Når det gælder aktivering har vi to lovbestemmelser, men
det er måske ikke et så ringe udgangspunkt. Derudover har vi en reel
mulighed for at have et godt overblik over arbejdsløsheden selv om vi er
en lille organisation.Ja vi kan enda have en ambition at møde alle vores
arbejdsløse medlemmer „face to face.“
På Færøerne bruker vi sige, at udviklingen eller trenden fra Norden/Europa rammer os adskillige år senere, og sådan er det også med
den store samfundsmæssige og politiske årvågenhed arbejdsløshed typisk har.
Som er eksempel på dette, skal jeg nævne at i slutningen af 2010 fik
landsstyresmanden (ministeren) i arbejdsmarkedsspørgsmål et spørgsmål i lagtingets spørgetime, om hvad man fra landsstyrets (regeringens)
side ville gøre med den voksende ungdomsarbejdsløshed. I sit svar sagde
ministeren, at arbejdsløshedsforsikringen havde hånd i hanke med den
problemstilling!
I oktober 2010 gik den ene af de færøske banker EIK banki konkurs,
og i december måned 2010, hvor Færøernes største fiskekoncern gik
konkurs, steg tallet af arbejdsløse over en weekend fra 1400 arbejdsløse
til 2200, var den scene, hvorpå arbejdsløsheden foregår, pludselig af stor
politisk årvågenhed og den rolle vi har haft blev med et ændret fra traditionel a-kasse til at også at skulle håndtere aktivering af arbejdsløse.
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Vi har gjort brug af den mulighed for at se, hvad vores nordiske naboer har gjort og gør på området aktivering, samtidig som vi også har
været yderst bevidste om, at vores udgangspunkt, som er få regler, er
egentligt et godt udgangspunkt.
Så opgaven består i for vores vedkommende i hvordan vi kan udnytte
den fordel, vi har, til at få en strategi for aktivering, som har som formål
at få mennesker så hurtigt som muligt ud på arbejdsmarkedet eller at
påbegynde en uddannelse eller i hvert tilfælde begynde en psykologisk
proces hvor drømmen om fremtidens arbejde begynder. Udgangspunktet har også været at sætte den arbejdsløse i centrum som et individ med
et stort poteniale, og hvordan vi med nysgerrighed kan udføre arbejdet
omkring aktivering udenfor vante rammer.

6.5.2

Kort historisk tilbageblik

Første gang at spørgsmålet omkring arbejdsløshedsforsikring for alvor
blev taget frem på Færøerne, var i 1918, da Lagtinget besluttede at sætte
loven om arbejdsløshedspenge til arbejdsløse fiskere i kraft. Allerhelst
fordi at her gruppe – fiskere – som var udsat for at blive ramt af arbejdsløshed. Love blev aldrig gennemført til ende, men spørgsmålet blev rejst
i 20’erne og 30’erne uden at det blev til noget.
Ikke førend i 1991, hvor vi på Færøerne var i en stor økonomisk krise, beluttede landstyret at nedsætte en arbejdsgruppe til at komme med
et forslag om en arbejdsløshedsforsikringsordning. Denne gruppe var på
besøg på Bornholm, idet den mente, at Bornholm i henhold til fiskeri
lignede meget Færøerne industristruktur, og med udangspunkt i dansk
lovgivning blev en lov sat i kraft i 1992. Oprindelig skulle der være en
frivillig ordning, men den økonomiske krise gjorde at Lagtinget gennem-
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førte en lovpligtig obligatorisk ordning for alle lønarbejdere og arbejdsgivere.
Der var en gruppe, som man mente var vigtig at værne om, og det var
fiskeri, og der blev en særordning i loven for dem, som arbejdede på
fiskerifrabrikker. En særordning der tillod, at når der ikke var fiskearbejde, kunne man få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge. Altså igen har vi
denne gruppe – dem der arbejder indenfor fiskeri, som må have særregler eller beskyttelse, idet den er særlig udsat, når arbejdsløshed rammer.
Blandt andet fordi at arbejdet med fisk er sæsonafhængigt og det typisk
er ufaglært arbejdskraft.
Loven opførte Arbejdsløshedsforsikringen som en A-kasse, sum skulle udbetale dagpenge og en arbejdsanvisning. Der var ikke mange overvejelser i Lagtingets behandling, som sætter perspektiv på mennesket
bag om arbejdsløsheden, idet at løsningen og hovedfokus var udbetaling
af arbejdsløshedsdagpenge.
Den Færøske Arbejdesløshedsforsikring er etableret ved lov som en
fond, hvor arbejdsmarkedets parter sidder i en bestyrelse udpeget af
ministeren. Fonden ligger udenfor finansloven. Formuen er på ca 600
mio dk kr, og den bliver finansieret ved, at alle lønmodtagere og alle
arbejdsgivere er lovpligtige at betale 1 % af A-indtægten til ALS, altså en
obligatorisk ordning.
Det har hele arbejdsløshedsforsikringen historie været et stridsspørgsmål om hvorvidt fonden kan ligge udenfor finansloven, og den
kamp endte i 2009 hvor det i loven blev stadfæstet, at det skulle være
sådan. Nu hvor der er fred omkring det spørgsmål, er fokus, nu hvor
arbejdsløsheden er steget, for alvor at få laver strategi for at bekæmpe
arbejdsløsheden.
I sommer 2009 blev en lovændring gennemført, hvor dagpengene
maksimum blev forhøjet til max 240.000 pr. år/20.000 pr. måned. Dagpenge bliver beregnet i forhold til 80 % af lønindtægten de seneste 12
måneder før arbejdsløshedens indtræffelse. Dagpengeperioden blev
samtidig forkortet til 648 dage i en 3 årig periode.
Som omtalt eksploderede arbejdsløsheden i begyndelsen af december
2010 på en weekend – fiskerikoncernes konkurs medførte at 800 mennesker mister rundt omkring på øerne mistede arbejdet. Samtidig området
arbejdsløshed højest op i den politiske dagsorden, og dette er startlinjen
for case med de ufaglærte fiskeriarbejdere, som jeg skal belyse.
Hvis man skal benytte et billedesprog, så kan de andre nordiske lande se på vors aktivering af arbejdsløse på Færøerne, som en planet, hvor
der endnu lever dinosaurer. Den store meteor, som blev dinosaurenes
endeligt, er på vej mod os. Meteoren i form af at området typisk er detailreguleret med lover og regler ud fra de strategier og ordninger, som
politikerne har etableret på arbejdsløshedsområdet.
Det vil sige, at i vores kære nordiske naboer, har mulighed for at se,
hvordan livet på denne planet er, uden et detail lovreguleret området i
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vil få indblik i hvordan vi tackler opgave med at aktivere personer, som
er ramt af arbejdsløshed.

6.5.3

En øjenåbner – erkendelsen af at mennesker er
unikke individer – betydning for strategi

Da fiskerikoncernen gik konkurs, valgte jeg og min direktør at påtage os
opgaven at møde de arbejdsløse. Det foregik på 4 forskellige lokaliteter
på ørene. Vi var jo dem som kontoret bedst kunne undvære. I løbet af
fire dage, mødte vi mere eller mindre samtlige 800 mennesker, heraf ca
80 besætningsmedlemmer, som blev ramt af arbejdsløshed.
Vores udgangspunkt var selvfølgelig oplyse og vejlede om regler, rettigheder og plikter. På traditionel vis sad vi ved bordene og hjalp til med
at få udfyldt ansøgninger rigtigt, således at vi kunne tage dem med hjem
til kontoret for at dem i behandlingsprocessen, så dagpenge kunne udbetales før jul. Det lykkedes.
Men dertil var vi også bevidste om, at vi for en stor del vedkommende
havde med ufaglærte at gøre, og som typisk ikke havde hverken pen
eller ansøgninger som bedste venner.
Denne rejse var en øjenåbner. Jeg traf mennesker, som var ulykkelige
og utrygge med at have fået titeln som arbejdsløse, de var ikke meget for
at skulle møde en A-kasse, de var ikke særlig trygge med at skulle skrive
og læse og forholde sig til 22 i vores verden enkle spørgsmål på ansøgningsblanketten.
Det stod os meget klart efter denne rejse, at en ting er regler, tekniske
hjælpemidler, computere, blanketter, metoder, processer, modeller og
erfaringer fra andre lande.
Den anden og svære del var hvordan vi møder disse mennesker.
Hvad kræver det af os for at møde disse mennesker? få dem til at føle sig
trygge, således at de havde et godt udgangspunkt for at kunne se realistisk men positivt på den virkelighed de var bragt i ? og hvilke muligheder den nye situationen bragte?

6.5.4

Udgangspunktet i slutningen af 2010 – hvor vi
begynder at arbejde med aktivering

Vi har monopol – eller obligatorisk medlemskab. Internt har vi brukt
ressourcer på at definere de arbejdsløse som vores medlemmer eller
kunder. Udgangspunktet er at vi er til for vores medlemmer og de er
vors VIP’s.
Afdelingen er opdelt i 2 teams. Det ene er a-kassen, hvor vi hovedopgavn et at efterse de formelle krav for at få ret til udbetaling af dagpenge.
Her vejleder vi og agerer vi som en A-kasse.
Det andet team møder medlemmet, da de er kommet indenfor i varmen og har fået bevilliget dagpenge. Der bliver det sat fokus på det enkelte individ og dets potentiale.
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Reglerne bestemmer, at medlemmer skal stå til rådighed på arbejdsmarkedet under arbejdsløsheden. Det betyder, at de har pligt til at påtage sig ethvert arbejde senest dagen efter, at det er blevet tilbudt, uanset
hvor det er på Færøerne, og uanset inden for hvilket fagområdet. Dertil
har de pligt til at møde hos A-kassen, såfremt vi ønsker dette.
Vores bestemmelse, som omhandler aktivering, er en enkelt paragraf.
Vi har mulighed for at undtage medlemmet fra at stå til rådighed på arbejdsmarkedet i op til tre måneder og samtidig få udbetalt dagpenge
samtidig mens man tager kortere kurser, dog ikke dem som berettiger til
uddannelsesstøtte.
Dertil har vi en anden bestemmelse som giver os en vis hjemmel til at
betale for kurser – både på Færøerne og dels i udlandet.
Vores erfaringer viste, at de kurser vi arrangerede eller udbød, var
svære at få bemandet og vi brugte meget tid og administration på at
finde personer, som var interesserede eller ville tage disse kurser. Så vi
tog en afgørelse om, at vi vil ikke tvinge aktivering til bestemte kurser
ved at etablere et system.
I stedet valgte vi at sætte medlemmet i fokus.
Vi tror på, at det er det enkelte medlem selv, som skal finde motivation og ressourcer frem til at finde sine styrker. Vi må i vores møde med
medlemmerne få dem til at fokusere på „hvad er det, som driver dig?“,
„hvornår er du bedst“, „hvad kunne du tænke dig af job eller karriere“,
„hvad drømmer du om?“ „Vi vil ikke bare aktivere dig, for at aktivere
dig“, „vi vil ikke curle for medlemmet“.
Det er medlemmets ansvar at ta rede om sig, men vi er positivt interesseret i at hjælpe dig og give dig et kærligt spark i røven (hvis det er
det som mangler), den vejen, som du henviser.
Det vil sige undgangspunktet for aktiveringen er at finde et fundament hvor medlemmet kan tage udgangspunkt i at få sit både bevidste
og ubevidste potentiale og kompetencer frem, således at dette kan
komme i spil i forhold til fremtidsplaner.
En anden ting, som vi har udfordringer med, det er at få de nødvendige IT-systemer, som kan lette vores dagligdag. Vi har tunge administrative systemer, som ikke er gearet mod aktivering, men vi vedkender, at
dette er problemet på et praktisk plan, som vi kan – og vil håndtere i
fremtiden.
Men for at dette ikke skulle forhindre os i at komme i gang med opgaven, så er vi også bevidste om, at vores vigtigste ressourcer er vores
ansatte og de både faglige og ikke mindst sociale og menneskelige kompetencer de har
Og som medlem er den vigtigste ressource medlemmet selv, men vi
skal til enhver tid være rede til at møde medlemmet på det stadie hvor
medlemmet befinder sig.
Vi lynuddannede 9 af vores ansatte som coach, et par stykker af dem
er påbegyndt fag indenfor socialret.

70

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011

Vores hovedkontor, som ligger i Torshavn, er vores base, men vi tager ud til de enkelte steder, hvor vi møder medlemmerne. De skal ikke
komme til os, vi skal gå ud til dem.

6.5.5

Hvilke aktiviteter/kurser tilbyder vi?

Idet at vi fandt, at afstanden mellem os og medlemmerne var stor, er det
nødvendigt for os at finde en måde hvor vi bliver mødt med fortrolighed
og tillid.
Færinger er af natur indadvendte, og det at tale om sig selv og hvilke
unikke færdigheder man har, er ikke just en folkelig disciplin. Derfor har
vi udbudt på forsøgsbesis at medlemmer kan få lavet en personprofiler,
som giver indblik i ens type og potentiele og stærke sider. Der er tale om
tre forskellige tests, som også vi som ansatte har prøvet -, vi vil tage den
medicin, som vi ønsker at vores medlemmer skal tage. Nogle af disse
tests er avancerede andre er mere simple, vi har valgt de forskellige ud,
fordi at nogle beskriver typer og færdigheder i bogstaver eller længere
forklaringer og redegørelse, mens andre forholder sig til personstyper ig
f.x. farver. Dette var vigtigt for os at have en bred vifte, idet folk har forskellige opfattelsesniveaur og indlæringsstrategier.
I begyndelsen af 2011 indført en ordning med jobpraktik, hvor arbejdsløse kan tage job i op til fem måneder, og arbejdsgiveren får tilbagebetalt 80 % af de dagpenge, medlemmet har ret til. Denne ordning er
på forsøgsbasis, og bliver brugt en hel del.
Dernæst har vi indført ulønnet jobpraktik, som fungerer således, at et
medlem kan gå ud til en arbejdsgiver og jobbe i op til 14 dage. Dette
tidsrum får medlemmet dagpenge og giver arbejdsgiver og medlemmet
mulighed for at finde ud af, hvorvidt dette er et område vedkommende
interesserer sig for.
Vi er nysgerrige med hensyn til at købe eller arrangere kurser, men
den vigtigste forudsætning, vi bygger på, er at få brudt isen, skabe tillid
til systemet og vinde medlemmernes. Ikke før end det sker, kan alle
medlemmer udnytte sit potentiale optimalt. Samt at de medlemmer, som
kan klare sig og ved hvad de vil, får plads til denne selvstændighed i for
at finde arbejde igen.
Vi har også været i kontakt med aftenskolen, idet at vi på Færøerne
ikke har voksenudannelsescentre. Vores plan er at etablere inden for
aftenskolens regi kurser på 3 måneder, som giver kompetencer til videre
uddannelse, samt at prøve at få indført realkompetencevurdering på et
udvalgt område, således at de uformelle kompetencer, som utroligt
mange ufaglærte har, kan komme til sin ret og blive et nyt ståsted.
Vi har en bred vifte af kurser og har en social profil, hvor, foruden de
traditionelle kurser, også kan byde ind til terapeut kurser, kunstterapi,
tankefeltsterapi, færøsk for udlændinge og er egentlig nysgerrige i denne her fase, idet vi vil ved selvoplevelse, erkendelse, finde ud af, hvad
virker. Den overordnede strategi bygger på en tanke om, at medlem-
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merne skal kunne hurtigst muligt vende tilbage til arbejdsmarkedet eller
gå på uddannelse.

6.5.6

I maj måned startede vi systematiske indkaldelser

Alle unge arbejdsløse bliver indkaldt en gang pr. måned, hvor vi tager ud
på fire forskellige lokaliteter på øerne. Og nye voksne arbejdsløse bliver
indenfor den første måned indkaldt til møde.
Der er mødepligt, og det får konsekvenser hvis man udebliver.
Udgangspunktet er ved det første møde at skabe tillid, at skabe åbenhed, at oplyse og informere om hvilke muligheder, medlemmerne har. Vi
går også ind i en process med gruppecoaching, hvor vi får medlemmerne
til at fokusere på ønsker og ressourcer. Dette er en forløber til møde nr. 2.
På det andet møde, som 2. møde (som foregår første gang i juni måned) er fokus at det enkelte medlem sætter sig i centrum. På dette møde
skal medlemmet vælge enten en vej mod uddannelse eller mod arbejde.
Strategien bygger på samtaler, coachingprincipper, vi opmuntrer og
gentager, at det er den enkelte, som, med al den hjælp vi kan give, kan
finde ind til egne ressourcer og karrieremuligheder.

6.5.7

Ungdomsarbejdsløshed.

Den 7. November 2011 ansatte vi en ungdomsrådgiver.
Man har snakket meget om ungdomsarbejdsløshed over hele verden,
da arbejdsløsheden mellem unge har været høj. På Færøerne er historien
intet anderledes. På statistikken kan vi se, at arbejdsløsheden mellem
unge fra 16 til 25 år tæller ca 25 % af det samlede tal. Derfor ansatte man
n ungdomsrådgiver, der kun har til opgave at hjælpe unge ud i arbejde.
Hvis vi skal fortælle historien udfra ungdomsrådgiverens erfaringer,
så var opfattelsen, at de unge var bange for at komme i kontakt med
arbejdsløshedsforsikringen. De unge ville helst „flyve under raderen“, og
var bange for at møde arbejdsløshedsforsikringen face to face.
Så efter at have prøvet den blide fremgangsmåde, med at overtale de
unge pr telefon til at møde op til informationsmøder, og kun få mødte op
– blev planen revurderet og siden er de blevet indkaldt pr post. Det er
stadig ikke alle, der møder op, men tallene er betydeligt bedre omend
også forskellige fra sted til sted.
Tanken med at møde de unge var, at vi gerne ville komne til at kende
dem, deres kompetancer og ikke mindst deres drømme. Hvordan skal vi
ellers have nogen mulighed for at hjælpe dem med at komme videre?
Tanken var selvfølgelig også, at de unge skulle komme til at kende os, så
de kunne se, at vi faktisk gerne vil hjælpe så godt vi kan med det vi kan.
Vi gik i gang med at tilbyde de unge, at tage en såkaldt typetest. Vi afprøvede ppi-testen, Garuda-testen og MBTI/JTI-testen. Vi fandt ud af, at
de fleste fik en masse ud af disse test. Vi fandt dog samtidig ud af, at ikke
alle skal tage samme test. At det er vigtigt for vores dem, at vi ved nogen-
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lunde, hvor de flyder med hensyn til at læse, hvor gode de er til at bruge
computeren og også forståelsesevne, for at de skal få en god oplevelse og
for at få noget ud af testen.
Vi tog en afgørelse om, at vi ville deltage i kurset hver gang på lige fod
med de andre deltagere.
Det vi har fået ud af det er, at de nu kender os og vi kender dem. De
fleste er ikke bange for os mere og sætter sig gerne i kontakt med os
med spørgsmål eller bare for at fortælle, at nu har de fået arbejde eller
er kommet ind på skole etc. Vi kan tydeligt se en sammenhæng mellem
at have været til en type-test og hyppigheden af kontakt.
Vi er dog klare over, at ikke alle vil være interesserede i en typetest
eller måske allerede har taget en. Derfor vil type-testen kun være en
tilbud, som vi håber de unge vil prøve.
Vi tilbyder også andre udfordrende kurser til de unge. Vi kan f.eks.
nævne team-building ture, hvor vi begrænser os til max 12 deltagere,
men hvor vi også er med, og kan bruge vores coachingevner til hjælpe de
unge medlemmer til at blive afklaret om nogle forhold. Her kommer vi i
kontakt med vores medlemmer på en måde vi ellers aldrig ville komme.
Det vi oplever som en stor fordel med at kende medlemmerne er
selvfølgelig, at vi bedre kan hjælpe dem, men der giver os samtidig også
mulighed for at spørge de mere kontante spørgsmål uden, at de føler sig
invaderet af et system.
Når vi nu havde denne erfaring – at det giver gode resultater at kende
dem – har vi sat mere ind på det. Vi indkalder hver måned til informationsmøder i 4 geografiske områder med opfølgning en måned senere. Det
gør vi med den indrømmelse, at vores begrænsede ressourcer giver ikke
plads til at være på fornavn med alle i systemet. Med informationsmøderne har de mulighed for at komme i kontakt med os, og vi får mulighed
for at fortælle vores drøm om, at vi rigtig gerne vil møde alle dem, der
hvor de er.
Det vi oplever til disse informationsmøder er, at de i mange tilfælde
ikke er klar over de mange tilbud den færøske arbjdsløshedskasse har at
tilbyde dem:





at de kan komme på et utal af forskellige kurser
at de kan komme i praktik i op til 5 mdr med fuld løn
at de kan komme i praktik i 14 dage med penge fra ALS
at vi har en studievejleder til rådighed

Det betder vel, at vi ikke har informeret dem godt nok og det er så et
område, som vi skal forbedre hele tiden.
Denne fremgangsmåde har været overvejende superpositiv i forhold til
de unge. Derfor er vi gået i gang med et lignende forløb med dem over 25.
De har samme muligheder som de unge, men udbudet af kurser er
lidt anderledes. Vores kunder over 25 er i mange tilfælde mere afklarede
om, hvem de er, så vores typetest-tilbud er måske ikke så relevant for
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dem. Her koncentrerer vi os mere om, hvad de vil og hvordan vi kan
hjælpe dem at nå sit mål.
Vi er gået fra stort set kun at koncentrere os om, at få udbetalt de
dagpenge medlemmet skal have, til at udvidet os til at spille en aktiv
rolle i at medlemmerne kommer videre og får en succesoplevelse.
Vi opererer med, at klar ansvarsfordeling, medlemmets ansvar at få det
beste ud af situationen med at komme tilbage i arbejde eller komme i gang
med en uddannelse, men hvis vi får lov, så vil vi hjælpe så godt vi kan.

6.5.8

Hvad vil vi ikke gøre?

Vi har på nuværende tidspunkt ikke ambition om at måle om hvorvidt vi
lykkes med denne strategi. Vi bruger energien på at møde medlemmerne, og det skal ske uden at bruge for meget administration og burekrati.
Ansvarsfordelingen mellem os og hvorvidt medlemmet lykkes med
sin drøm eller mål, er klar. Det er hvert enkelt medlem, som bliver sluppet ud på en rejse mod mål, de sætter sig. Hvorvidt det lykkes kan ikke et
kontrol afgøre. Først efter 6 måneder, vil vi se efter dem for at finde ud
af, hvorvidt de findes i vores statistikker eller ikke.
Vi tror også på, at en del af det, som vi opnår ved dette, ikke kan måles, det kan måles af det enkelte medlem på et subjektivt stadie, og måske kommer vi ikke til at deltage i, hvad de opnår efter mødet med os.
Forhåbentlig er vi med til at hjælpe en lykkebringende kurs for medlemmer ud i en karriere.
Helt naive kan vi ikke tillade os at være, og vi tilstræber os på at få
fakta som grundlag for at lave fundamenter til strategier. En brugerundersøgelse blandt arbejdsgivere er igang bland andet med fokus på hvilke kompetencer arbejdsgiverene efterspørger og vil efterspørge i fremtiden. Dette for at vi kan fåen slags glaskugle at kigge ind i fremtiden, så
at vi kan udbyde kurser m.m. som rammer aktuel og fremtidig efterspørgsel på arbejdskraft og kompetencer.
Der er på andet år udkommet et „barometer“ kundetilfredshed blandt
offentlige myndigheder institutioner på Færøerne, og i deres 2011 måling var vi gået fra en 4/5 plads op til en førsteplads i henhold til kundetilfredshed, og det er vi stolte over. Blandt andet slog vi Vinmonopolet.

6.5.9

Konklusion

Som i har hørt, er vi midt i en meget praktisk anrettet proces, hvor vi
fighter det bedste vi har lært med både arme og ben, for at finde en
holdbar strategi for at hjælpe vores medlemmer. Vi vil informere jer
engang i fremtiden, da vi forhåbentlig knækker arbejdsløshedskurven
den rigtige vej, hvorledes det er gået med dette projekt. Det vil vi analysere og dokumentere og få dem som har de nødvendige kompetencer at
sætte vores praktiske virkelighed ind i forhold til modeller og teorier.
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Vi har allerede nu konstateret, at det tjener ikke vores forståelse af –
og forhold til vores medlemmer, at anskue dem som udsatte grupper. Vi
har valgt at nedbryde gruppen til individniveau og der kan vi møde dem
som de unikke mennesker de er – en for en.
Strategien med at lave en særordning for dem som arbejder indenfor
fiskeriet, viste sig ikke at være holdbar i længden. Hele systemet kuldsejlede med koncernens kollaps, og efterlod de mennesker som havde arbejdet der i årtier arbejdsløse. Fastholdt i en udsat branche.
Udgangspunktet er således, at tingene er i en konstant forandring, og
denne forandring er en nødvending forudsætning for at få tillært nye
kompetencer. Der er konstante samfundsmæssige krav til omstilling og
fleksibilitet, og det kræver at hvert enkelt medlem udnytter hele sit potentiale og udvikler nye kompetencer og færdigheder på alle fronter
gennem hele sit liv. Dette vil vi konstant fortælle og udfordre vores medlemmer på.
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7. Stadgar för nordiska
arbetslöshetsförsäkringsmöten
Stina Sterner, försäkringsjurist, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Sverige:

Föreliggande förslag till stadgeändring, som har bearbetats i första hand
av ledamöterna från Danmark och Sverige, medför en möjlighet till flexiblare arbetsformer för den permanenta kommittén vad gäller mötesfrekvens med mera. Det medför att medlemmarna i den permanenta kommittén kan anpassa sitt deltagande utifrån egna behov.
Förslaget innehåller justeringar i formuleringar gällande Nordiska Ministerrådets eventuella medfinansiering, längden för mötet (paragrafen
stryks helt och hållet) och information om vem som ska bjudas in till mötet. En stor del av det förberedande arbetet överlämnas till värdlandet,
exempelvis utarbetande av utkast till program. Den permanenta kommittén lämnar förslag på mötets innehåll och fastställer programmet.
Tea Holmström, arbetslöshetsexpert, Finansinspektionen i Finland,
meddelade att Finansinspektionen lämnar den permanenta kommittén till
följd av de organisatoriska förändringar som har genomförts i Finland.
Mötet fastställde stadgarna med följande lydelse:

:Stadgar för de nordiska arbetslöshetsförsäkringsmötena
Antagna vid det nordiska arbetslöshetsförsäkringsmötet i Sverige juni
2011.
§ 1 Ändamål
Nordiska arbetslöshetsförsäkringsmöten ska hållas för att diskutera
arbetslöshetsförsäkringsfrågor i relation till de nordiska ländernas
arbetsmarknadspolitik, att sprida kunskap om arbetsförsäkringsskyddet
i respektive länder, att ge möjligheter att ta del av erfarenheter av ändringar i nationella försäkringar såväl som erfarenheter av tillämpningen
av den nordiska konventionen och EU:s förordningar om samordning av
den sociala tryggheten och att främja samverkan mellan de nordiska
länderna i frågor om arbetslöshetsförsäkringen.
§ 2 Tidpunkt för möte
Arbetslöshetsförsäkringsmöte hålls vartannat år, dock inte det år när det
nordiska socialförsäkringsmötet hålls. Turordningen mellan länderna
ska vara följande: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna.
§ 3 Permanent kommitté
Till att förbereda och fastställa program för mötena utses en permanent
kommitté bestående av en representant för vardera:










Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Finland
Arbetsförmedlingen, Sverige
Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Sverige
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Sverige
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Norge
Arbejdsløshedskassernes Samvirke, Danmark
Arbejdsmarkedsstyrelsen, Danmark
Vinnumálastofnun/Atvinnuleysistryggingasjóður, Island
Arbeiðsloysisskipanin, Färöarna

Varje organisation utser sina representanter i kommittén. Den permanenta kommittén avgör i samråd med värdlandet tidpunkt för mötet
samt antalet deltagare från respektive land.
Det land som arrangerar mötet, värdlandet, ska inhämta förslag på
inriktning av konferensen, ämnen och föredragshållare från den permanenta kommittén. Värdlandet är ansvarigt för att utarbeta utkast till
program.
Programmet fastställs av den permanenta kommittén på ett möte eller på annat sätt. Det slutliga programmet och inbjudan ska skickas ut
senast tre månader före mötet.
Kallelse till permanenta kommitténs möten skickas av det land som
arrangerar arbetslöshetsförsäkringsmötet.
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§ 4 Kostnader
Mötet finansieras genom att avgifter tas ut av deltagarna. Berörd myndighet eller organisation i värdlandet ska ansöka om projektmedel från
Nordiska Ministerrådet. Värdlandet ansvarar för att en sådan ansökan
skickas till Nordiska Ministerrådet.
§ 5 Inbjudan
Permanenta kommittén svarar för inbjudan av representanter från respektive land. Inbjudan ska skickas till de myndigheter och organisationer som anges i § 3. Värdlandet inbjuder Nordiska Ministerrådet. Permanenta kommittén kan besluta om att skicka inbjudan till andra myndigheter och organisationer.
§ 6 Ändringar
Ändringar av stadgarna bereds av den permanenta kommittén och beslutas vid ett nordiskt arbetslöshetsförsäkringsmöte.
Förslag till ändringar ska lämnas till värdlandet senast tre månader
före arbetslöshetsförsäkringsmötet.
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8. Reflektioner över Nordiskt
arbetslöshetsförsäkringsmöte
2011
Leif Tallskog, expert, Sverige

Låt mig först tacka för inbjudan att delta i det här mötet. Fram till att jag
gick i pension för ett par år sedan, hann jag arbeta många år med frågor
rörande arbetslöshetsförsäkringen och vad jag nog uppskattade allra
mest var det nordiska samarbetet och kontakten med nordiska kolleger.
Därför känns det mycket trevligt att få vara med här.

Logisk fortsättning
Det nu genomförda Nordiska arbetslöshetsförsäkringsmötet känns som
en mycket logisk fortsättning på de möten som tidigare hållits.
De Nordiska arbetslöshetsförsäkringsmötena har pågått sedan 1949.
Under de första 50 åren rörde diskussionerna främst tre huvudområden.
Det var frågan om obligatorisk kontra frivillig försäkring – där vi i Norden ju valt olika vägar. Det var vidare frågan om vad som är att se som
lämpligt arbete – en fråga som utgör en aldrig sinande källa till diskussion samt, för det tredje, det nordiska samarbetet i sig, som ju utgör själva
grunden för dessa möten. Det här framgår i den bok, Samarbete och

nordisk nytta, skriven av Anders L Johansson och Jonas Bergström, som
togs fram till dessa mötens 50-årsjubileum 1999.
Vid det förra mötet i Finland sammanfattade sedan Risto Laakkonen
de senaste tio åren. Som han konstaterade har det varit stor bredd på de
ämnen som diskuterats. De ämnen, som framträder litet mer, är dels
arbetslöshetsförsäkringens effekter på arbetsmarknaden (hårdare eller
mjukare krav på de sökande, ska deltidsarbete underlättas eller begränsas, etc.), dels det nordiska samarbetet inom EU:s ram samt, för det
tredje, utvecklingen av ny teknik (IT), som de senaste åren blivit ett allt
viktigare och större ämne.
Globalisering
Eftersom diskussionerna från början handlade helt om internt nordiskt
samarbete för att sedan allt mer gå över till ett nordiskt samarbete med
ett Europa- och EU-perspektiv, känns det som en logisk fortsättning och
ett logiskt nästa steg att den inledande föreläsningen vid det här mötet
handlade om globalisering.
Av Per Kongshøj Madsens spännande genomgång framgick tydligt
vilka gynnsamma förhållanden och förutsättningar vi har här i Norden,
men att den pågående globaliseringen naturligtvis ger utmaningar. Frågan är om enskilda länders egna, unika system kan upprätthållas, när
människor, varor och kapital i snabbt ökande utsträckning rör sig mellan länderna. Tendenser till konvergens finns onekligen och många viktiga förändringar har skett. Som exempel kan nämnas skärpning av reglerna för arbetslöshetsersättning och framväxten av kompletterande
försäkringsformer. Med tanke på det nära samarbete vi har och länge
har haft mellan de nordiska länderna och med tanke på de betydande
skillnader vi ändå har i våra respektive regelverk, känns det dock ändå
som att vi har stora förutsättningar att även framgent behålla vår särart.
Även Gissur Peturssons seminarium får väl ses som en belysning av
den ökade globaliseringen. Finanskrisen, som startade i USA, drabbade
ju Island extra hårt. Den stora immigrationen till Island vände snabbt till
utflyttning av både tidigare invandrare och islänningar. Island, som tidigare hade en mycket låg, eller knappt någon, arbetslöshet, fick snabbt
börja utforma och sätta in arbetsmarknadspolitiska program, rehabiliteringsåtgärder, etc. Vi får väl säga till våra vänner på Island: Välkomna in
i gänget!
EU och tekniken
Av fem seminarier handlade två om EU-samarbetet och det får också ses
som signifikant. De två belyste tydligt både svårigheterna i samverkan
och den ökande betydelse, som modern teknik fått. Den nya EUförordningen, 883/2004, som Eija Lojas och Martin Sandblom talade om,
innehåller många positiva ändringar jämfört med den tidigare förordningen 1408/1971, men införandet har verkligen inte varit enkelt. Efter
att 883/2004 beslutats tog det fem år innan man kom överens om hur
den ska tillämpas och nu får vi vänta ytterligare några år innan vi vet hur

82

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011

den egentligen ska tillämpas – främst genom väntade domstolsbeslut. Vi
fick också klart för oss vilka stora utbildningsinsatser, som genomfördes
inför att 883/2004 trädde i kraft den1 maj 2010.
Fascinerande i sammanhanget är att av de sex nordiska länderna är
det i dag tre som tillämpar 883/2004, två som, genom medlemskapet i
EES, tillämpar 1408/1971 och ett land, som bygger sin samverkan helt
på den nordiska konventionen. Trots de här olika formella utgångspunkterna kan alla träffas här och diskutera gemensam samverkan. Det visar
på det nordiska samarbetets överordnade roll – något vi har all anledning att vårda och vara rädda om.
Det stora rationaliseringsprojektet inom EU, som också är kopplat till
införandet av den nya 883/2004, är det omfattande IT-projektet EESSI
(European Electronic Social Security Information), som Essi Rentola
redogjorde för i seminarium nr 2. 15 000 institutioner ska där delta och
utväxla information. Det är enormt stort! Ambitionerna är goda och projektet är av stor vikt. Det ska säkerställa snabbare och säkrare handläggning av ärenden rörande enskilda personer. Som alla sådana projekt
har det förstås drabbats av förseningar och problem med funktionaliteten. Men, även om det möter problem är det av stor betydelse att det
faktiskt genomförs.
Korrekta utbetalningar
Den andra inledande föreläsningen, som hölls av Sverre Lindahl, handlade
om „fler rätta utbetalningar“ eller, egentligen, om „färre felaktiga utbetalningar“ – ett ämne som Norge alltid bevakat noga. Diskussionen breddades sedan i seminarium nr 1 genom medverkan av Susanne Baerentzen
och Tomas Höglund och vi fick en intressant genomgång både av insatta
åtgärder och av hur felaktiga betalningar faktiskt kunnat begränsas.
Även i den här diskussionen kunde vi hitta spår av globaliseringen
genom att det talades en hel del om att hitta mottagare av felaktiga utbetalningar utomlands. Att begränsa de felaktiga utbetalningarna är oerhört viktigt för tilltron till våra ersättningssystem och ett ökat nordiskt
samarbete på området, som belystes i seminariet, är naturligtvis av stor
betydelse. Ändå är det nog fortfarande så att det som finns att hämta
utomlands är mycket begränsat i förhållande till vad som finns att hämta
hos våra egna medborgare inom våra respektive länder.
Det egentliga uppdraget
Seminarium 5, som hölls av Høgni í Stórustovu, kändes som i sammanhanget mycket uppfriskande och upplyftande. Efter allt tal om globalisering, EU-samarbete mm kom vi här fram till vad det hela egentligen
handlar om – enskilda människor, som förlorat sitt arbete eller inte
kommit in på arbetsmarknaden och som behöver hjälp och stöd. Han tog
oss in i en värld, där politikerna ännu inte hunnit åstadkomma en detaljreglering med lagar och förordningar och där det därför går att vara
praktisk och använda sunt förnuft. Han betonade hur viktigt det är att se
till de enskilda människornas förutsättningar i stället för att försöka
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pressa in dem i några i förväg bestämda program. Se inte de arbetslösa
som utsatta grupper, se dem som individer.” Beskeden till de arbetslösa
är: ”Det är ditt ansvar att lösa din situation, men om vi får, hjälper vi
gärna till.” Som ett resultat av den här inställningen har Färöarnas arbetslöshetsförsäkringsmyndighet, Arbeidsloysisskipanin, nått första
platsen i Färöarnas mätning av hur offentliga myndigheter klarar att
tillgodose kundernas önskemål. Inte ens Vinmonopolet kunde konkurrera! Det här är något som alla, som arbetar med arbetsmarknadspolitik
och arbetsförmedling, har anledning att fundera över.
Nordisk samverkan med den enskilde i centrum
Förutom en trevlig visning av intressanta byggnader i Hagaparken,
spännande fiskar och vackra fjärilar, som avslutade den första dagen,
har det här mötet bjudit på vackert väder, god mat och trevlig samvaro.
Därutöver har mötet gett oss en insikt i hur den ökande rörligheten över
gränserna gör att vi måste lyfta blicken inte bara till EU-nivå utan även
till en global nivå. Vi har det nordiska samarbetet i centrum, men det blir
allt mer betoning på de nordiska ländernas gemensamma samverkan
med andra länder. Det vill säga precis det som huvudtemat för det här
Nordiska arbetslöshetsförsäkringsmötet säger: ”Ökat behov av nordisk
samverkan i en föränderlig värld”. Vi har också sett hur den tekniska
utvecklingen både stödjer och orsakar problem för vår samverkan. Men,
och det är det viktiga, vi har ändå blicken kvar på det centrala, nämligen
hur vi bäst stödjer dem som förlorat sitt arbete eller har svårt att få sitt
första arbete.
Jag vill avsluta med att tacka för ett välorganiserat och trevligt möte
liksom för spännande föredragningar och seminarier. Jag tror att alla
med berättigad förväntan kan se fram mot kommande möte i Norge.
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9. Avslutande ord
Melker Ödebrink, kanslichef, Arbetslöshetskassornas samorganisation,
Sverige

Nordiska vänner,
Detta avslutande programpasset har innehållit den formella delen av
Nordiskt arbetslöshetsmöte. Inom ramen för den permanenta kommitténs
arbete har förslag tagits fram om reviderade stadgar som sedan antagits
av mötet. Dessutom har de två mötesdagarna sammanfattats av Leif Tallskog. Vi har också hälsats välkomna till Nordisk arbetslöshetsförsäkringsmöte i Norge år 2013 av Kristian Heyerdahl, kontorschef på NAV och
ledamot i den permanenta kommittén.
På allas vägnar vill jag tacka alla föredragshållare, seminarieordföranden samt den permanenta kommittén för ett mycket lyckat Nordiskt arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011. Jag vill också tacka hotellpersonalen, tolkarna och teknikerna. Slutligen vill jag särskilt tacka
arbetsutskottets ledamöter samt övriga medarbetare på deras organisationer som lagt ned mycket arbete i förberedelserna och bidragit till
ett väl planerat och genomfört möte.
Med dessa ord förklarar jag Nordiskt arbetslöshetsförsäkringsmöte
2011 för avslutat och önskar er alla en säker och bra resa hem.

10. Landerapport for Danmark
Kontaktperson: Marie Beck Jensen

10.1 Oversigt over arbejdsløshedsforsikringen i
Danmark
Arbejdsløshedsforsikring i Danmark er en frivillig ordning, der administreres af de statsanerkendte a-kasser, som er private medlemsforeninger under offentligt tilsyn.
Der er 27 a-kasser med i alt næsten 2,2 millioner medlemmer.
Optagelse i en a-kasse er som hovedregel betinget af, at man er mellem 18 og under 2 år før folkepensionsalder, at man har bopæl og ophold i Danmark, og at man er i beskæftigelse som lønmodtager eller er
selvstændig erhvervsdrivende.
Man kan dog også optages i en a-kasse, hvis man har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
Man kan optages som såvel fuldtids- som deltidsforsikret medlem.
Det følgende tager alene udgangspunkt i fuldtidsforsikrede medlemmer.
Det er en betingelse for ret til arbejdsløshedsdagpenge, at man har
været medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år og har været i beskæftigelse som lønmodtager i mindst 1.924 timer inden for en periode på 3
år eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i en tilsvarende periode.
Det er endvidere en betingelse, at man er registreret som arbejdssøgende hos det kommunale jobcenter og står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Et medlem, som har erhvervet ret til dagpenge, kan modtage dagpenge i en periode på 2 år inden for en periode på 3 år. En række forhold
forlænger, henholdsvis forbruger, af perioderne.
Et medlem, hvis ret til dagpenge er bortfaldet, som følge af at perioderne er udløbet, kan igen får dagpenge, når medlemmet har arbejdet
mindst 962 timer inden for en periode på 3 år.
Der kan højst udbetales 90 % af den hidtidige arbejdsfortjeneste til et
ledigt medlem, dog højst et beløb, der i 2011 udgør 766 kr. pr. dag. under særlige betingelser er der ret til en mindstesats, der i 2011 er på 628
kr. pr. dag.
Dagpengene beregnes på grundlag af den seneste periode af mindst 3
måneders varighed, hvor der foreligger et antal løntimer, som mindst
svarer til 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid. Der gælder særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende.

Ved deltidsarbejde kan man opnå ret til supplerende dagpenge, hvis
man kan stå til rådighed for fuldtidsarbejde. Retten til supplerende dagpenge er begrænset til sammenlagt 30 uger inden for 104 uger. Det er
endvidere en betingelse, at man har været ledig i mindst 7,4 timer pr. uge.
Hvis man kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, kan man desuden
modtage dagpenge i 78 uger samtidig med, at man driver selvstændig
virksomhed som bibeskæftigelse.
Alt arbejde og indtægter medfører som hovedregel fradrag i dagpengene.
Et medlem, der opsiger sit arbejde eller bliver afskediget uden en
gyldig grund, er selvforskyldt ledig. Dette gælder også ved afslag på formidlet arbejdet og lignende.
Et medlem, der er selvforskyldt ledig, pålægges en karantæne på 3
uger. Ved gentagelsestilfælde mistes dagpengeretten.
Medlemmer, der er fyldt 60 år, som opfylder et medlems- og beskæftigelseskrav, og som har betalt et særskilt efterlønsbidrag, kan helt eller
delvist trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet og modtage efterløn.
Efterlønsordningen er fleksibel, således at det er muligt at arbejde
ubegrænset i efterlønsperioden mod fradrag i efterlønnen. Hvis man
udskyder overgangen til efterløn i mindst 2 år og i denne periode har
haft mindst 3120 timers arbejde, kan man ved arbejde herudover optjene ret til en skattefri præmie.

10.2 Lovændringer 2009–2010
 Den 1. august 2009 overtog kommunerne de statslige dele af
jobcentrene, og sidste klageinstans for a-kassernes afgørelser blev
ændret fra Arbejdsmarkedets Ankenævn til Ankestyrelsens
Beskæftigelsesudvalg.
 Fra 1. januar 2010 blev kommunerne forpligtet til at bidrage til
finansieringen af statens udgifter til dagpenge, der udbetales til ledige
medlemmer af en a-kasse. Kommunerne skal bidrage med 50 % af
statens udgifter til dagpenge. Dog skal kommunens bidrag udgøre 25 %
under visse aktiveringsforløb og 100 %, hvis kommunen forsømmer sin
pligt til at give den ledige de lovbundne aktiveringstilbud.
 Fra 1. maj 2010 anvendes EF- forordning nr. 883/04 om koordinering af
social sikring og EF-gennemførelsesforordning nr. 987/09.
 Forordningernes anvendelse har medført ændrede arbejdsopgaver
for Pensionsstyrelsen (tidligere Arbejdsdirektoratet), a-kasserne og
de danske jobcentre.
 Den 1. juli 2010 blev dagpengeperioden halveret fra 4 år inden for 6
år til 2 år inden for 3 år. Ledige, der allerede var inde i
dagpengesystemet, bibeholdt deres ret til dagpenge efter de hidtidige
regler, dog højest i sammenlagt 2 år efter den 1. juli 2010.
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 Fra 2. juli 2012 kan et medlem kun genoptjene ret til en ny dagpengeperiode efter 1924 timers arbejde indenfor 3 år eller ved drift af
selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i en tilsvarende periode.
Hermed sidestilles betingelserne for genoptjening af ret til dagpenge i en
periode på 2 år inden for 3 år, med den almindelige ret til dagpenge.

10.3 Nøgletal, Danmark
2009

2010

129 364
2 746 250
3,9
93 179
2 066 173
4,8
131 540
6,1
29
2 159 352
302 927
48 102

163 949
2 687 250
5,9
96 693
2 079 622
6,3
123 838
5,7
28
2 176 315
330 117
63 623

39 854 314 818
14 571 244 073
20 717 746 942
4 565 323 802

45 211 670 369
21 003 102 416
20 391 737 292,52
3 816 830 661

Arbejdsløshed
antal ledige i alt, 16–64 år, årsgennemsnit
antal beskæftigede i alt, 15–66 år, årsgennemsnit
andel ledige i alt, årsgennemsnit, %*
antal forsikrede ledige 16–64 år, årsgennemsnit
antal forsikrede ikke-ledige 16–64 år, årsgennemsnit
andel forsikrede ledige 16–64 år, årsgennemsnit, % **
antal efterlønsmodtagere over 60 år, årsgennemsnit
andel efterlønsmodtagere over 60 år, årsgennemsnit %***
Antal arbejdsløshedskasser per den 31 december
Antal medlemmer i alt i a-kasser, årsgennemsnit
Antal arbejdsløshedsdagpengemodtagere, i alt
Udbetalt arbejdsløshedsdagpenge per ledighedsberørt medlem,
årsgennemsnit, danske kroner
Udbetalt ydelser fra a-kasserne i alt, danske kroner
udbetalt arbejdsløshedsdagpenge i alt, danske kroner
udbetalt efterløn i alt, danske kroner
udbetalt øvrige ydelser fra a-kasser i alt, danske kroner

Kilder: Arbejdsmarkedstyrelsen (AMS).
Pensionsstyrelsen (PENST).
Danmarks Statistik (DST)
* % af ledige, ud af den samlede arbejdsstyrke
** % af ledige forsikrede ud af alle forsikerede
*** % af samtlige a-kasse-medlemmer
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11.

Landrapport för Finland

Kontaktperson: Tea Holmström

11.1 Översikt över arbetslöshetsförsäkringen i Finland
I Finland finns två parallella arbetslöshetsförsäkringssystem, det obligatoriska och det frivilliga. Alla de som förvärvsarbetar omfattas av den
obligatoriska försäkringen, medan de som är medlemmar i en arbetslöshetskassa därutöver omfattas av den frivilliga försäkringen. Den obligatoriska försäkringen (grunddagpenning) sköts av Folkpensionsanstalten
och den frivilliga försäkringen (inkomstrelaterad dagpenning) av arbetslöshetskassorna. Den som inte har rätt till arbetslöshetsersättning kan
dock ha rätt till arbetsmarknadsstöd som är behovsprövat, utom för
arbetslösa som deltar i vissa sysselsättningsfrämjande åtgärder.
Arbetsvillkoret och försäkringsvillkoret är båda 34 veckor. Arbetslöshetsdagpenning betalas ut i högst 500 dagar, fem dagar i veckan.
Äldre arbetslösa kan dock på vissa villkor ha rätt till arbetslöshetsdagpenning under en längre tid. Åldersgränserna för arbetslöshetsdagpenning är 17–65, men även arbetslösa i åldern 66–68 kan ha rätt till dagpenning under vissa tillfälliga arbetslöshetsperioder. Före dagpenningsperiodens början tillämpas en självriskperiod på sju arbetsdagar, då den
arbetslösa inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning.
Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel som är
lika stor som grunddagpenningen (25,74 euro 2011), en inkomstdel som
räknas i procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddagpenningen plus eventuellt barntillägg. Inkomstdelen varierar mellan 45 och 65
% beroende på om förmånstagaren har rätt till någon form av förhöjd
dagpenning. Procentsatsen är dock betydligt lägre för den del av dagslönen som överstiger 125,71 euro. Delvis sysselsatta kan ha rätt till jämkad ersättning.
Grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet finansieras med
statsmedel. Den inkomstrelaterade dagpenningen finansieras av staten,
arbetstagarna och arbetsgivarna. Staten står för grunddagpenningen,
löntagarkassorna bidrar med 5,5 % av de förmåner som de betalar till
sina medlemmar och arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar resten.
Företagarkassorna finansieras inte ur arbetslöshetsfonden.

11.2 Väsentliga förändringar sedan den 1 april 2009
1.7.2009
 Arbetslöshetsersättning kan betalas i förskott till den arbetslösa i
högst två månader.
 Utbildningsdagpenning och tillägg för sysselsättningsplan kan också
betalas direkt, dvs. utan att den arbetslösa först har fått ersättning i
65 dagar.
 Det sammanräknade antalet ersättningsdagar i form av
utbildningsdagpenning och arbetslöshetsdagpenning kan vara högst
565, men det personliga maximiantalet kommer i fortsättningen att
vara beroende av antalet fullgjorda dagpenningsdagar före
deltagande i utbildning.
1.1.2010
 Arbetsvillkoret för löntagare förkortades från 43 till 34 veckor och
även kravet på fullgjorda försäkringsperioder förkortades till 34
veckor. För företagare förkortades arbetsvillkoret och kravet på
fullgjorda försäkringsperioder till 18 månader.
 Olika utbildningsförmåner som betalas under arbetslöshetsperioder
ska betalas i form av arbetslöshetsersättning till personer som också
annars skulle ha rätt till arbetslöshetsersättning, och dessa
ersättningsdagar räknas även med i maximiperioden på 500 dagar.
 Den arbetslösa kan i vissa fall ha rätt till förhöjd inkomstdel och
inkomstrelaterat omställningsskydd (grunddagpenningens
förhöjningsdel och omställningsskyddstillägg). Villkoren och
betalningsperioderna för dessa tillägg ändrades.
15.5.2010
 För att ha rätt att överföra försäkrings- eller arbetsperioder från ett
avtalsland måste personen ha arbetat i Finland minst fyra veckor
som löntagare eller fyra månader som företagare.
1.3.2011
 En handläggningsgaranti trädde i kraft. Beslutet om en
arbetslöshetsförmån ska ges senast den 30 kalenderdagen från det
att ansökan har kommit in.
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11.3 Nyckeltal, Finland

a.

b.
c.
d.

e.

f.

g.

i.

Arbetslöshet
antal arbetslösa 16–64 år, årsgenomsnitt
andel arbetslösa 16–64 år, årsgenomsnitt, %
Antal arbetslöshetskassor per den 31 december
Antal medlemmar i arbetslöshetskassor
Antal arbetslöshetsdagpenningstagare
ersättningstagare med inkomstrelaterad ersättning
ersättningstagare med grundbelopp
Utbetald arbetslöshetsdagpenning per ersättningstagare, årsgenomsnitt, euro
ersättningstagare med inkomstrelaterad ersättning
ersättningstagare med grundbelopp
Utbetald arbetslöshetsdagpenning totalt, euro
inkomstrelaterad ersättning
grundbelopp
Antal arbetslöshetsdagpenningsdagar i genomsnitt
ersättningstagare med inkomstrelaterad ersättning
ersättningstagare med grundbelopp
Antal arbetslöshetsdagpenningsdagar totalt
ersättningstagare med inkomstrelaterad ersättning
ersättningstagare med grundbelopp

2009

2010

221 000
8,2
36
1 998 406

224 000
8,4
34
1 988 043

366 590
63 949

331 744
63 983

4855
2 592

5637
2 711

1 779 760 677
165 764 211

1 870 158 247
173 441 814

88
102

96
105

32 261 228
6 510 936

32 145 353
6 686 372

Källor: Statistik om arbetslöshet: Statistikcentralen.
Statistik om inkomstrelaterad dagpenning: Finansinspektionen.
Statistik om grunddagpenning: Folkpensionsanstalten
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12. Landrapport för Færøyene
Kontaktperson: Magni á Deild Olsen

12.1 Översikt över arbetslöshetsförsäkringen i
Færøyene
Den 1. august 1992 startede udbetalingerne for første gang fra en generel færøsk arbejdsløshedsforsikring – ALS-ordningen. Ordningen administreres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, der er valgt af landsstyremanden (ministeren) i arbejdsmarkedsanliggender – efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter – for
en 4-årig periode.
Alle arbejdsgivere, der udbetaler lønindkomst, og lønmodtagere, der
er mellem 16 og 67 år og fuldt skattepligtige på Færøerne, betaler hver
én pct. af den udbetalte eller modtagne løn til forsikringsordningen.
Selvstændige kan tegne en forsikring, der dækker i tilfælde af arbejdsløshed. For lønmodtagere, der er tilknyttet fiskeindustrien på land, er
der en speciel ordning i forbindelse med udbetaling af understøttelsen.
Arbejdsløshedsordningen omfatter også et arbejdsanvisningssystem,
hvor hele landet betragtes som ét anvisningsområde, og der anvises
arbejdsmuligheder uden hensyntagen til faggrænser, dvs. at den arbejdsløse skal kunne påtage sig ethvert arbejde, som vedkommende har
faglig kompetence til.
I efteråret 1993 indgik landsstyret og den danske regering en aftale
om, at færøske lønmodtagere kan overføre anciennitet fra den færøske
arbejdsløshedsforsikringsordning til de danske A-kasser og vice versa.
Den 14. maj 2009 vedtog lagtinget enstemmigt væsentlige ændringer
til ALS-loven. De nye lovændringer trådte i kraft d. 1. juni 2009. Senest
loven blev ændret var i 2001.
Formålet med lovændringen var, at hæve støtten til arbejdsløse de
første 253 arbejdsløshedsdage fra 70 pct. af den overenskomstmæssige
løn for ufaglærte til 80 pct. af den optjente A-indkomst de foregående 12
måneder inden vedkommende blev arbejdsløs. I den resterende periode
– efter 253 dage – er støtten 75 pct. af den optjente A-indkomst.
Udover ændringerne, der medførte en forhøjelse af dagpengesatsen,
blev loven også ændret således, at den maksimale dagpengesats blev
fastsat til 240.000 DKK pr. år. Det betød en stigning i den maksimale
dagpengesast fra 13.021 DKK pr. måned til nu 20.000 DKK.

Perioden, hvor der kan modtages dagpenge, blev også ændret, idet
der nu kan modtages dagpenge 648 dage i en tre-årig periode i forhold
til 798 dage i en periode på fem år, som det var fastsat i den tidligere lov.
Ordningen er obligatorisk for alle, der modtager A-indkomst, men i
forbindelse med de føromtalte lovændringer blev der også indført et
maksimum på 6.500 DKK årligt for, hvor meget der skal indbetales til
arbejdsløshedsforsikringen. For arbejdsgivere er der ingen ændring, og
de skal fortsat indbetale 1 pct. af hele den udbetalte A-indkomst.
Selvstændige erhvervsdrivende kan frivilligt tegne en arbejdsløshedsforsikring, hvor den erhvervsdrivende mod at indbetale et fast beløb årligt, berettiges til at modtage et fast beløb i støtte, såfremt virksomheden ophører, og vedkommende bliver arbejdsløs. Udlændinge kan
fritages fra at indbetale til ALS, såfremt en række nærmere betingelser
er opfyldt.
Det økonomiske grundlag for arbejdsløshedsforsikringen er fonden
bag ALS, der udbetaler arbejdsløshedsstøtte. Ultimo 2010 var fondens
egenkapital 602 mio. DKK, og fonden er dermed godt rustet til en periode med relativt høj arbejdsløshed.
Arbejdsløshedsprocenten på Færøerne er ikke vokset i samme takt
som i de andre nordiske lande under den globale finanskrise. Dette skyldes delvis, at arbejdsløshedsprocenten har været meget lav de seneste
år, og at den færøske arbejdskraft er meget fleksibel. Selvom der er
mange, der hver måned bliver arbejdsløse, kommer de fleste i arbejde
igen relativt hurtigt. Den gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent i 2010
var på 5,7 pct. sammenlignet med en gennemsnitlig arbejdsløshed på 3,8
% i 2009.

12.2 Lagändringar 2009–2010
 Lagtingslov nr. 79 fra den 25. mai 2009 vedr. ændringer i lov nr. 113
fra 13. juni 1997 om arbejdsløshedsforsikring og jobanvisning.
a) Se omtale av lovændringer i ovenstående tekst.
 Bekendtgørelse nr. 130 fra 28. december 2010 vedr. praktik for
arbejdsløse.
a) I henhold til denne bekendtgørelsen kan en arbejdsløs være i
praktik hos en arbejdsgiver i en periode på op til fem måneder. I
praktikperioden skal den arbejdsløse modtage det vederlag, der
er gældende for arbejde af denne type og i henhold til gældende
overenskomst. Arbejdsgiveren betaler også praktikantens evt.
pensionsbidrag, forsikring og ferieløn.
 Arbejdsgiveren får refunderet den arbejdsløses dagpenge, som
maksimum må udgøre 80 % af praktikantes løn.
 Det er en betingelse, at den arbejdsløse ikke har været ansat hos den
pågældende arbejdsgiver de sidste 12 måneder før praktikperiodens
start.
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12.3 Nyckeltal, Færøyene

a.

Arbetslöshet

b.
c.
d.

antal arbetslösa 16–64 år, årsgenomsnitt
andel arbetslösa 16–64 år, årsgenomsnitt, %
Antal arbetslöshetskassor per den 31 december
Antal medlemmar i arbetslöshetskassor
Antal ersättningstagare totalt

e.

Utbetald ersättning per ersättningstagare, årsgenomsnitt
ersättningstagare med inkomstrelaterad ersättning

f.

956
3,8 %
1)
1)
2.703

1.441
5,7 %
1)
1)
3.750

Alle

Alle

259,5 mio
na

157,3 mio
na

87
na

94
na

235.044
na

350.865
na

Antal ersättningsdagar i genomsnitt
ersättningstagare med inkomstrelaterad ersättning
ersättningstagare med grundbelopp

i

2010

Utbetald ersättning totalt, danske kroner, DKK
inkomstrelaterad ersättning DKK
grundbelopp

g.

2009

Antal ersättningsdagar totalt
ersättningstagare med inkomstrelaterad ersättning
ersättningstagare med grundbelopp

Anm.: 1) Alle lønmodtagere på Færøyene er medlemmer i arbetsløshetskassen
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13.

Landrapport för Island

Kontaktperson: Unnur Sverrisdóttir

13.1 Udviklingen på arbejdsmarkedet
Arbejdsløsheden i 2010 blev 7,6 % ifølge AKU.
Den registrerede arbejdsløshed i februar 2011 var 8,6 %, men den
registrerede arbejdsløshed i 2010 lå på 8,1 %. Der forudses at den registrerede arbejdsløshed vil falde i 2011. Figur 1 viser udviklingen i den
registrerede arbejdsløshed fra februar 2009 til februar 2011. Arbejdsløsheden er størst i februar og marts 2010 på 9,3 %, for derefter at gå
ned i sommerperioden (sæsonsvingninger).
I følge AKU (Islands Statistik) er antal beskæftigede faldet markant
fra 2008 til 2010, hvor 178.600 var beskæftiget i 2008, for derefter at
falde til 167.800 i 2009 og 167.300 i 2010.
Faldet blandt fuldtidsstillinger er fra 140.600 i 2008 til 127.200 i
2009 og 124.700 i 2010.
Derimod er antal deltidsansatte steget fra 38.000 i 2008 til 40.500 i
2009 og 42.500 i 2010. Ifølge registerbaserede arbejdsløshedstal var
antallet af arbejdsløse i 2010 i gennemsnit 13.309. Erhvervsfrekvensen i
2008 lå på 82,6 % for derefter at falde til 80,9 % i 2009, med en lille
stigning i 2010 til 81,1 %.
Antallet af langtidsledige, arbejdsløse indvandrere o.fl. udsatte grupper er vokset. Således var antallet af langtidsledige der havde været ledige over 6 måneder 54 % i 2010 eller i alt 7.885. Dette antal var 5.150 i
2009 eller 34 % af alle ledige som hænger sammen med stigende arbejdsløshed hvor flere ender i langtidsarbejdsløshed.
Antal indvandrere er faldet i fortsættelse af krisen, således var der i
alt 24.379 udenlandske statsborgere bosat i Island i 2009 men 21.701 i
2010. Som andel af samtlige bosatte i Island var de 7,6 % i 2009 men 6,8
% i 2010.
Af samtlige 16–69 årige udenlandske statsborgere (på arbejdsmarkedet) var der i alt 21.439 i 2009 som faldt ned til 18.614 i 2010.
De unges arbejdsløshed var 16 % i 2009 og 16,2 % i 2010 i følge AKU.
Prognoser forudser at arbejdsløsheden vil falde i de kommende år
fremover, dog givet at større projekter går i gang. Således forudser Arbejdsdirektoratet at arbejdsløsheden vil falde til ca. 7,5 % i 2011. Nationalbanken har også lavet en prognose som regner med 5,6 % arbejdsløshed i 2012, og 4 % arbejdsløshed i 2013.

Figur 1

Lavkonjunktur i Islands økonomi men udsigt til forbedring af
økonomien i de kommende år
BNP faldt med 3,5 % i 2010 efter et fald på 6,8 % i 2009. I de kommende
år er det udsigt for at BNP vil vokse således at i 2011 bliver væksten 2,8
%, 3,2 % i 2012 og 3,4 % i 2013. Hovedkomponenterne bag væksten i
BNP er større stigning i eksport end i import, samt større investeringer i
årene 2011–2013. Desuden forudses det at det private forbrug vil stige i
årene 2011–2013, mens det offentlige forbrug vil blive mindre. Disse
forudsætninger er dog usikre f.eks. i forbindelse med udviklingen af det
private forbrug.
Figur 2 viser udviklingen i BNP 2009–2010 og forventet udvikling
2011–2013.
Udviklingen i BNP 2009-2013
* Forelöbige tal, ** Prognose

4,0%

2,8%

3,2%

3,4%

2012**

2013**

2,0%
0,0%
2009

2010 *

2011**

-2,0%
-4,0%

-3,5%

-6,0%

-8,0%

-6,8%

Figur 2
Kilde: Nationalbanken og Arbejdsdirektoratet

Ifølge registerbaserede arbejdsløshedstal var antallet af arbejdsløse i
2010 i gennemsnit 13.309. Erhvervsfrekvensen i 2008 lå på 82,6 % for
derefter at falde til 80,9 % i 2009 med en lille stigning i 2010 til 81,1 %.
Tabel 1 nedenfor viser udviklingen i nationalregnskabet samt prognose for 2011–2013.
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Tabel 1. Nationalregnskabet ( % ändringar)

Privat forbrug
Offentligt forbrug
Investeringer
Eksport
Import
Arbejdslöshet
Arbejdskraft, 1000-tal
BNP

2009

2010

2011**

2012

2013

-16
-1,7
-50,9
7,4
-24,1
8,0
167,8
-6,8

-0,3
-3,5
-4,5
0,0
1,1
8,1
163,6
-3,5

3,1
-4,1
9,6
2,5
1,6
7,3
164,1
2,8

2,9
-2,2
17,1
2,2
3,6
5,6
165,0
3,2

2,2
0,5
14,2
2,4
3,2
4,0
165,0
3,4

** Prognose
Kilde: Nationalbanken, Islands Statistik

Arbejdskraft bevægelser
Antal indvandrere er faldet i fortsættelse af krisen, således var der i alt
24.379 udenlandske statsborgere bosat i Island i 2009 men 21.701 i
2010. Som andel af samtlige bosatte i Island var de 7,6 % i 2009 men 6,8
% i 2010.
Af samtlige 16–69 årige var der 21.439 udenlandske statsborgere i
2009 som faldt ned til 18.614 i 2010.
Antallet af udenlandske statsborgere var nok så stabilt i perioden
1981–1996, hvor 3.500–5.000 udenlandske statsborgere var bosatte i
landet for derefter at stige markant fra 5.000 til 10.000 i 2001, derefter
er antallet uændret indtil 2004 hvor det stiger fra 10.000 i 2004 til ca.
23.000 i 2008. I 2009 var der i følge folkeregistret i alt 24.400 udenlandske statsborgere bosatte i landet. I begyndelsen af 2010 er antallet faldet
til 21.700.
Udstedte E-301 attester (flytning af arbejdstageres forsikringsperioder
fra Island til andre EØS lande) var i alt 1.181 i 2010 som er et fald fra
3.318 i 2009 som var et rekordår efter det økonomiske kollaps i 2008 med
en stor udvandring som følge. Udstedte E-303 attester (flytning af den
maksimale arbejdsløshedsdagpengeperiode fra Island til et andet EØS
land, hvor den arbejdsløse kan modtage dagpenge i et andet EØS land i op
til 3 måneder) var 786 i 2010 som er et fald fra 2009 da de var 928.
Udsatte grupper på arbejdsmarkedet
Langtidsledige
De langtidsledige (d.v.s over 6 måneder) var 54 % af samtlige arbejdsløse i 2010, som er en stigning fra 34 % i 2009. I alt var der 7.883 uden job
i en længere periode end 6 måneder i 2010, mens tilsvarende tal for
2009 var 5.150. I februar 2011 havde 4.820 været uden job i en periode
af over 12 måneder eller 32,4 % af samtlige arbejdsløse i slutningen af
februar 2011.
Unge arbejdsløse
I alt var der 2.561 unge mellem 16 og 24 år arbejdsløse i 2010 sammenlignet med 2.986 i gennemsnit i 2009 eller 425 færre i gennemsnit i
2010 end i 2009.

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011

101

Udenlandske statsborgere
De sidste årtier er antallet af udenlandske statsborgere i Island steget
markant.
Efter bankernes kollaps og den økonomiske nedtur i 2008 er antallet af
udenlandske statsborgere dog faldet fra 7,4 % i 2008 til 6,6 % i begyndelsen af 2011 eller fra 23.421 i 2008 til 21.143 i begyndelsen af 2011.
Antal ugentlige arbejdstimer
Figur 3 viser udviklingen i den ugentlige arbejdstime for mænd, kvinder
samt i hovedstaden og udenfor hovedstaden i perioden 2004–2010.
Figuren viser et markant fald i de ungentlige arbejdstimer for mænd
som faldt ned fra 46,2 timer i 2008 til 43,6 timer i 2010 og for kvinder
fra 35,8 timer i 2008 til 34,8 timer i 2010. Antal ugentlige timer var
højere udenfor hovedstaden end i hovedstaden således var den
ugentlige arbejdstid 43,2 timer udenfor hovedstaden i 2008 men 41,8
timer i 2010 og i hovedstadsområdet var antal ugentlige arbejdstimer
40,7 timer i 2008 men 38,1 timer i 2010.
60

Antal timer

50
40
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Mænd
Kvinder

20

Hovedst.
Udenfor hovedst.

10
0
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2009
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Figur 3 Antal ugentlige arbejdstimer

Handikappede
Der var 14.714 handikappede i slutningen 2010, en stigning fra 2009 da
antallet var 14.507. Stigningen var moderat mellem 1986 og 1991 med
3.617 handikappede i 1986, siden voksede antallet i 1996 til 7.577
handikappede, i 2001 var der 9.780 og i 2006 var der 13.230
handikappede.
I følge direktiv om arbejdsmarkedstiltag kan Arbejdsdirektoratet lave
en særlig job rehabiliterings aftale med jobsøgeren som er forsikret indenfor arbejdsløshedsforsikringssystemet. Jobsøgeren forpligter sig til
at deltage i en job rehabiliteringsplan som er aftalt i samarbejde med
Arbejdsdirektoratets rådgivere.
Ifølge direktiv om arbejdsmarkedstiltag kan Arbejdsdirektoratet lave
en særlig job rehabiliteringsaftale med jobsøgeren som er forsikret indenfor arbejdsløshedsforsikringssystemet hvis der er tale om en job
relateret rehabilitering. I følge aftalen forpligter jobsøgeren sig til at
deltage i en job rehabiliteringsplan som jobsøgeren har lavet i samar-
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bejde med Arbejdsdirektoratets rådgivere og andre serviceydere på
området.

13.2 Udfordringer og centrale problemstillinger
indenfor arbejsmarkedspolitikken
Langtidsledighed
Bekæmpelse af voksende langtidsledighed satte sit præg i 2010 hvor et
projekt i bekæmpelse af langtidsledighed blev igangsat. Målet med projektet er at aktivere den gruppe som har været uden arbejde i en længere periode end 12 måneder til deltagelse i forskellige arbejdsmarkedstiltag. Erfaring og organisering af projektet (UFTA) unge til aktivitet bliver
udnyttet i denne sammenhæng.
Projektet unge i aktivitet – for de unge og deres fremtid
I følge projektet som blev sat i gang sidste år (2010) hos Social – og forsikringsministeriet skal der aldrig gå længere tid end 3 måneder fra de
unge 16–29 årige bliver arbejdsløse indtil de får tilbudt et job, uddannelsesmulighed, jobtræning eller deltagelse i andre projekter.
Udenlandske undersøgelser har vist at unge er særligt modtagelige
for negative konsekvenser af langtidsledighed og at det at starte på en
jobkarriere under arbejdsløshed kan påvirke de unge til livstid. Projektet giver unge jobsøgere mulighed for at starte på en uddannelse, blive
kvalificeret til et job eller få en jobintroducering.
Støtte til kvinders erhvervsfremme
Denne støtte er blevet ydet siden 1991 for kvinder som har gode ideer i
forbindelse med jobskabelse. Dengang var kvinders arbejdsløshed høj og
støttens hensigt at kæmpe imod arbejdsløsheden. Hvert år bliver der
uddelt omkring 15–20 mio.ISK til et bredt spektrum af projekter rundt
om i landet som ofte har betydet meget for kvinders projekter og opmuntret til deres fortsatte drift. I 2011 er der kommet 338 ansøgninger
(i slutningen af marts 2011) men 30 mio.ISK er til disposition og bliver
støtten ydet i midten af april 2011.
I alt fik 55 støtte i 2010 og i alt var der 308 ansøgninger eller flere
end nogen sinde.
Blandt de områder der fik støtte var produktudvikling og salg af produkter, speciale tekstilvarer, forbedring af de handikappedes fysiske
adgang o.fl.
I 2008 og 2009 blev der lavet en behovsanalyse som viste at mange
kvinder ikke havde fortsat deres projekt hvis støtte ikke var blevet ydet.
Kvinderne mente at rådgivning er en betydningsfuld del i projekternes
fremgang.
Kravet er som før at projektet skal være i en besiddelse af en kvinde/kvinder i mindst 50 % ejerforhold som skal kunne skabe varige job.
Det er ikke en forpligtelse at ansøgeren driver en virksomhed.
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I slutrapporten som ansøgeren sender skal der laves en særlig redegørelse for projektets resultater.
I den forbindelse er det nødvendigt at gennemgå det arbejde der allerede er blevet gennemført ogpå hvilken måde. Resultaterne fra projektet
skal evalueres, hvad arbejdet har opnået m.h.t. fortsættelse af projektet
og hvilke skridt der skal tages.
Kvinders lånekreditfond
Denne fond blev oprettet i 1997 som et forsøgsprojekt til 3 år mellem
Socialministeriet, Industri – og handelsministeriet og Reykjavik kommune. I 2003 blev der holdt op med at give garantier fra fonden. I 2008
besluttede de tre parter at undersøge kreditfondens status og arbejdsgrundlag. Fondens arbejdsgrundlag blev gennemgået fra dens start og
information om kvinders beskæftigelsesforhold, deres status overfor
kreditinstitutioner og adgang til kreditter. Konklusionen var at som før
er det nødvendigt at støtte kvinder til etablering og drift i nyskabelse.
Arbejdsmarkedsuddannelserne
I alt var der 55 mio. ISK til uddeling i 2010. Der blev lagt vægt på at ansøgere søgte om projekter til følgende områder i 2010.
Gruppe A. Uddannelsesprojekter som fremmer jobskabelse og udvikling. Fordelen er et samarbejde mellem forskellige parter, initiativtagere,
producenter og sælgere. Ansøgere kan være koordinatorer, foreninger
og virksomheder og andre som beskæftiger sig med innovationer.
Gruppe B. Udviklingsprojekter indenfor uddannelse, rådgivning eller
træning og har som mål at arbejde imod negative ændringer som resultat af den økonomiske krise, grundet ændringer af stillinger, de enkeltes
stilling på arbejdsmarkedet og virksomheders aktiviter og forvaltninger.
Projekternes resultater må have en klar almen tilknytning og kunne
overføres til andre områder.
Der er gjort et krav til et samarbejde med arbejdsmarkedets parter
når projekterne bliver udført.
Arbejdsmarkedsuddannelserne er blevet nedlagt under nuværende
struktur.
Arbejdsmarkedsforanstaltningsprojektet 856 nye job
Ændringer af arbejdsløshedsforsikringslovgivningen ved årskiftet
2009/2010 betød at studerende mellem semestre fik ikke ret til arbejdsløshedsunderstøttelse over sommerperioden. I alt blev der besluttet at
bruge 250 mio.ISK til at skabe sommerjob for disse studerende i samarbejde med statens forvaltninger og kommuner igennem projektet 856
nye job. Sidste sommer (2010) blev via Arbejdsdirektoratets hjemmeside annonceret ledige job og over 2.000 job blev uddelt, ca. 975 fra statens forvaltninger og ca. 1.100 fra kommunerne. Her var der tale om
temporære nye job til to måneder som studerende mellem semestre og
jobsøgere fra arbejdsløshedsregistrene står til disposition. Interessen
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var stor for disse sommerjob og over 2.200 ansøgninger kom således at
hver ansøger søgte om op i mod 10 job.
Uddannelsestiltag indenfor de tekniske grene
Sidste efterår (2010) gik Arbejdsdirektoratet til samarbejde med Industriens organisation, Islands universiter samt tekniske/edb-virksomheder. Stor efterspørgsel er efter uddannelse indenfor de tekniske fag som
formodes at vil vokse i de kommende år fremover. Man regner med at der
bliver brug for ca. 3.000 teknisk uddannede på det islandske arbejdsmarked i de kommende år.

13.3 Udgifter til arbejdsmarkedsanliggender i 2009 og
2010
Som tabel 2 viser er udgifter til aktive arbejdsmarkedstiltag steget fra
2009 til 2010, eller fra 5 % af de totale udgifter til arbejdsmarkedsanliggender i 2009 til 8,8 % af samtlige udgifter til arbejdsmarkedsforhold
i 2010.
Tabel 2. Udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og arbejdsmarkedstiltag i 2009 og 2010
Mio. ISK

Mio. ISK

Passive tiltag:
Arb.løsh.dagp.

2010
23.245

2009
24.833

I alt

23.245

24.833

415,9
155,3
974,8
44,4
35,9
15,0
604,7

375,2
178,3
170,2
87,9
27,4
15,0
446,0

25.491

26.133

Aktive tiltag: Jobtræning *
Særlige tiltag hos kommuner*
Forskellige tiltag for arb.løse
Arbejdsmarkedsuddannelser
Kvinders beskæftigelsesstøtte og drift støtte og drift
Arb.markedsudd.(fiskeri)
Andet (administr. o.fl.)
I alt

*Tiltag for arb.løse

Overenskomstforhandlinger på arbejdsmarkedet
Overenskomsterne på det almene arbejdsmarked udløb den 30.november
2010. Dermed var den største del af lønmodtagerne på det almene arbejdsmarked uden kollektive aftaler. Sømændenes overenskomster udløb
ved årskiftet. Overenskomstsforhandlinger har siden været i gang fra januar 2011 dog med pauser.
Inden for det offentlige arbejdsmarked udløb de fleste overenskomster
i 2009.
For tiden (marts 2011) foregår der forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter hvor regeringen også deltager.
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14.

Landrapport for Norge

Kontaktperson: Vibeke Aamodt

14.1 Översikt över arbetslöshetsförsäkringen
Hovedvilkår for rett til dagpenger
Etter folketrygdloven må man være reell arbeidssøker for å ha rett til
dagpenger under arbeidsløshet Det kreves i utgangspunktet at man er:
 arbeidsfør
 aktiv arbeidssøker. NAV kan kreve at avtalt jobbsøkeraktivitet
dokumenteres.
 villig til å ta ethvert arbeid som er lønnet etter tariff eller sedvane
 som hovedregel er villig til å ta arbeid på full tid
 geografisk mobil. For å kunne anses som reell arbeidssøker må
vedkommende som hovedregel godta hele landet som
arbeidsmarked. På visse vilkår kan man godkjennes som
arbeidssøker kun til lokalmiljøet.
 yrkesmessig mobil. Vedkommende må også som hovedregel være
villig til å ta arbeid utenfor eget eller ønsket fag/yrke.
 villig til å delta på arbeidsmarkedstiltak
Retten til dagpenger er betinget av at vedkommende har hatt en arbeidsinntekt på minst 150 prosent av folketrygdens grunnbeløp i siste kalenderår før søknaden om dagpenger fremmes. Alternativt må den ha vært
(lik) folketrygdens grunnbeløp av gjennomsnittlig inntekt de tre siste
kalenderårene før søknaden om dagpenger fremmes. Grunnbeløpet er
pr.1.5.2011 NOK 79 216. Fra og med 1. januar 2011 likestilles svangerskapspenger, svangerskapsrelaterte sykepenger og foreldrepenger med
arbeidsinntekt og medregnes i minsteinntekten.
For å ha rett til dagpenger må arbeidssøkeren stå tilmeldt NAV. Meldingen skjer på fastsatt meldekort som sendes hver 14. dag til Meldekortsentralen. Meldekortene kan sendes på internett, andel dagpengemottakere som gjør det er 89 % pr april 2011. Stønadsmottakeren plikter videre å møte på lokalt NAV-kontor etter innkalling.
Karenstid/ventedager
Dagpenger under arbeidsløshet kan tidligst utbetales når stønadssøkeren har vært arbeidsløs og reell arbeidssøker i tre av de siste femten
dagene.

Den som er selvforskyldt arbeidsledig får forlenget ventetid eller
tidsbegrenset bortfall av dagpenger (karantene), som hovedregel 8 uker.
Dagpengenes størrelse
Dagpengene utgjør 2,4 promille av dagpengegrunnlaget pr dag, og utbetales for fem dager i uken. Det utbetales også barnetillegg (NOK 17 pr
dag), samt ferietillegg på 9,5 prosent av brutto utbetalte dagpenger (for
den som har mottatt dagpenger i mer enn åtte hele uker i et ferieopptjeningsår/kalenderår).
Dagpengegrunnlaget fastsettes på grunnlag av arbeidsinntekt utbetalt
siste avsluttede kalenderår, eventuelt gjennomsnittet for de tre siste avsluttede kalenderår før søknad om dagpenger fremsettes. I tillegg medtas
dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger
og opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger ved fødsel
og adopsjon.
Dagpengegrunnlaget kan ikke overstige seks ganger folketrygdens
grunnbeløp. Pr. 1. mai 2011 er høyeste dagpengegrunnlag NOK 475 296.
Dette gir en dagsats på NOK 1 141.
Stønadsperiodens lengde
Stønadsperiodens lengde avhenger av hvor høy arbeidsinntekt stønadsmottakeren har hatt kalenderåret før vedkommende søker om dagpenger, eller i gjennomsnitt for de tre siste kalenderårene før søknaden
om dagpenger fremmes.
Stønadssøkere som har hatt en arbeidsinntekt på minst 2 x folketrygdens grunnbeløp kalenderåret før søknad om dagpenger fremmes,
eller i gjennomsnitt for de tre siste kalenderårene før søknaden fremmes, kan motta dagpenger i en periode på inntil 104 uker. Dersom inntekten har vært lavere enn to ganger grunnbeløpet, dvs i mai 2011 under NOK 158 432, utgjør full stønadsperiode 52 uker.
Personer over 67 år får alderspensjon og har ikke rett til dagpenger.
Ved permittering kan dagpenger ytes i inntil 52 uker i løpet av en 18månedersperiode.

14.2 Endringer i perioden 2009 – 2011
Lovendringer pr. 1.1.2011:
 Dagpenger til personer mellom 62 og 67 år blir utbetalt fullt ut selv
om stønadsmottakeren tar ut alderpensjon fra folketrygden. Det
samme gjelder ny avtalefestet pensjon i privat sektor.
 Særregler for dagpengemottakere over 64 år oppheves. Dette gjelder
blant annet dagpengeperiodens lengde, inntekt fra egen næring og
minsteytelse. Overgangsordninger ut 2011 skjermer dem som
allerede er inne på ordningen, fram til 1. januar 2012.
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 Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte
sykepenger likestilles med arbeidsinntekt slik at de vil gi rett til
dagpenger.

14.3 Nyckeltal, Norge

a.

d.
e.
f.
g.

Arbeidsledighet
antall arbeidsledige 16–66 år, årsgjennomsnitt
antall arbeidsledige 16–66 år, årsgjennomsnitt %
Antall registrerte arbeidsledige med dagpenger årsgjennomsnitt
Utbetalte dagpenger per stønadsmottaker, årsgjennomsnitt, NOK
Utbetalte dagpenger totalt, NOK
Gjennomsnittlig varighet med dagpenger (antall dager)

2009

2010

69 267
2,7
61 157
159 402
9 748 570 000
140

74 643
2,9
68 999
176 793
12 198 508 000
146

Kilde: NAV

Da dagpengeordningen i Norge er obligatorisk/ikke basert på frivillig
medlemskap i arbeidsløshetskasser, bortfaller punkt b og c i malen. I
tillegg tar vi også ut punkt i. Dette fordi vi ikke opererer med stønadsdager som begrep og heller har ikke noe tall på antall «stønadsdager» på
dagpenger.
Vi har også korrigert teksten på punkt g som nå lyder: Gjennomsnittlig varighet med dagpenger (antall dager).
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15.

Landrapport för Sverige

Kontaktperson: Katarina Mattsson

15.1 Översikt över arbetslöshetsförsäkringen i Sverige
I Sverige administreras arbetslöshetsförsäkringen av 31 stycken arbetslöshetskassor (a-kassor). Sedan mer än 100 år har administrationen
skett i samverkan med de fackliga organisationerna, senare också med
företagarorganisationer. A-kassorna är specialiserade inom olika
bransch- och yrkesområden och de samverkar genom Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO). Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) utövar tillsyn och granskar a-kassorna. Arbetslöshetsförsäkringen finansieras genom avgifter från a-kassorna och från arbetsgivaravgifter. A-kassorna utreder och beslutar om rätten till ersättning i det
enskilda fallet utifrån lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och
förordningen (1997:825) om arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en frivillig inkomstrelaterad
försäkring. För rätt till ersättning krävs att man uppfyller ett arbetsvillkor och grundvillkoren. Det vill säga det finns krav på att man som sökande måste arbetat viss tid, måste vara arbetsför, oförhindrad att åta
sig arbete och aktivt söka arbete m.m. För rätt till inkomstrelaterad ersättning krävs att den sökande varit medlem i en a-kassa under minst 12
månader (medlemsvillkoret).

15.2 Lagändringar 2009–2010
 Sökande som inte kan återgå till sitt arbete på grund av hälsoskäl kan
ha rätt till arbetslöshetsersättning från 1 januari 2009.
 A-kassorna ska ta ut ränta på återkrävd ersättning som inte betalts
tillbaka i rätt tid från 2 mars 2009.
 Rätt att hålla inne ersättning eller betala ut ersättning med ett lägre
belopp under utredningstiden infördes 2 mars 2009. Under
förutsättning att det kan göras sannolikt att den sökande kommer att
stängas av från rätten till ersättning eller att ersättning kommer att
sättas ned.
 Reglerna för medlemskap förenklades från och med 1 juli 2009.
Kravet är arbete inom en a-kassas verksamhetsområde alternativt att
sökanden har arbetat inom en a-kassas verksamhetsområde när han
eller hon senast arbetade.

 För varje medlemsmånad under 2009 ska en medlem få
tillgodoräkna sig ytterligare en månad. Medlemsvillkoret uppfylls
därmed efter sex månaders medlemskap. Regeln infördes 1 juli 2009.
 Vissa socialförsäkringsförmåner ska beaktas/räknas med vid
beräkning av arbetslöshetsersättning till personer som varit
tillfälligt eller delvis frånvarande från arbetet före arbetslösheten
från 1 juli 2009.
 För att en ansökan om arbetslöshetsersättning ska behandlas ska
den, om det inte finns synnerliga skäl, ha kommit in till
arbetslöshetskassan inom nio månader från den sista dagen i den
period som ansökan avser. Bestämmelsen trädde ikraft den 1 januari
2010.
 Uppdrag som familjehem och jourhem ses som överhoppningsbar tid
från 1 januari 2010.
 Tillfälliga regler för personer som blir utförsäkrade från
sjukförsäkringen infördes från den 1 januari 2010 och ska gälla till
och med 31 januari 2013. Den överhoppningsbara tiden för en
sökande som varit hindrad att arbeta på grund av styrkt sjukdom
föreslås omfatta högst tio år när en ny ersättningsperiod beviljas. En
person som utförsäkrats kan få inkomstrelaterad ersättning redan
efter tre månaders medlemskap. För de som utförsäkrats från
sjukförsäkringen ska tillfällig arbetslöshetsersättning beräknas enligt
nya schablonregler i förordningen om arbetslöshetsförsäkring.
 Nya EU-förordningarna (883/04) och (987/09) om samordning av de
sociala trygghetssystemen trädde ikraft 1 maj 2010.
 Nytt varaktighetskrav på 15 veckor för den som har studerat vid
sidan av arbete och vill fortsätta sina studier vid arbetslöshet
infördes från 31 maj 2010.
 Nytt företagarbegrepp infördes från 5 juli 2010. Företagarbegreppet
fick en starkare koppling till inkomstskattelagen. Bestämmelserna
om företagares arbetslöshet ändrades. Möjligheten att uppbära
arbetslöshetsersättning under ett tillfälligt uppehåll utökades från en
gång per person och verksamhet till en gång vart femte år.
Dagsförtjänsten för företagare ska nu grundas på den senast
beslutade taxeringen eller om det är förmånligare för företagaren på
den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två
taxeringsår som föregått inkomståret i den senaste taxeringen.
Inkomstgränsen för bisyssla mildrades för företagare. En företagare
vars inkomst vid arbetslöshetens inträde överstiger 1 920 kronor per
vecka kan nu få verksamheten godkänd som bisyssla. Avdrag från
dagpenningen skulle dock göras med det belopp som inkomsten från
verksamheten överstiger inkomstgränsen.
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15.3 Nyckeltal, Sverige
2009

2010

401 300
8.4
32
3 360 089

408 800
8,4
32
3 370 431

384 781

359 373

347 244
46 965

327 011
37 520

Utbetald ersättning per ersättningstagare

50 838

49 017

ersättningstagare med inkomstrelaterad ersättning
ersättningstagare med grundbelopp

54 068
16 751

51 989
16 377

Utbetald ersättning totalt, SEK

19 561 487 307

17 615 424 245

inkomstrelaterad ersättning
grundbelopp

18 774 767 597
786 719 710

17 000 944 135
614 480 111

Antal ersättningsdagar i genomsnitt

88,8

84,8

ersättningstagare med inkomstrelaterad ersättning
ersättningstagare med grundbelopp

88,9
69,6

85,4
67,8

Antal ersättningsdagar totalt

34 149 567

30 466 004

ersättningstagare med inkomstrelaterad ersättning
ersättningstagare med grundbelopp

30 879 274
3 270 293

27 921 907
2 544 097

Arbetslöshet
antal arbetslösa 16–64 år, årsgenomsnitt
andel arbetslösa 16–64 år, årsgenomsnitt, procent
Antal arbetslöshetskassor per den 31 december
Antal medlemmar och anslutna i arbetslöshetskassor den 31 dec.
Antal ersättningstagare totalt

1)

ersättningstagare med inkomstrelaterad ersättning
2)
ersättningstagare med grundbelopp

Källor:
Statistik om arbetslöshet, Statistiska centralbyrån (SCB).
Statistik om arbetslöshetsersättning, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
1) Uppgifterna är framtagna efter utbetalningsdatum.
2) Summeras antalet individer med grundersättning respektive individer med inkomstrelaterad ersättning kommer denna skilja sig från det totala antalet ersättningstagare.
Anledningen till detta är att en ersättningstagare kan få både grundersättning och inkomstrelaterad ersättning under året.
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16.

Summary

The Nordic Unemployment Insurance Conference was held on 9–10 June
2011 outside Stockholm, Sweden. The conference has a long tradition
stretching back to the first conference in 1949. It is held biennially and
responsibility for hosting the event circulates among the Nordic countries – Finland, Sweden, Norway, Denmark, Iceland and the Faroe Islands. This year’s conference was attended by almost 90 delegates from
the Nordic countries, as well as a number of representatives for the unemployment insurance system in Estonia.
The main theme for the 2011 conference was Greater Need for Nordic
Cooperation in a Changing World. The conference was officially opened
by Hillevi Engström, the Swedish Minister for Employment. She began
her speech by underlining the importance of the Nordic Unemployment
Insurance Conference as a forum for the discussion of unemployment
insurance issues in relation to Nordic labour market policy, for the dissemination of knowledge regarding unemployment insurance rules in
the Nordic countries and the sharing of experience of how the rules are
applied. The Minister went on to say that much has changed since 1949,
but also since 1999, when Sweden last hosted the conference. The new
EC regulation 883/2004 concerning the coordination of social security
systems and the development of EESSI (Electronic Exchange of Social
Security Information) are just two examples of changes that have impacted regulatory frameworks and working methods in recent years.
The first presentation of the conference was on the subject of globalisation. Professor Per Kongshøj Madsen’s review of the effects of globalisation on the Nordic social and unemployment insurance systems
showed clearly the favourable circumstances and conditions enjoyed by
the Nordic countries, but also that globalisation presents challenges.
Day one’s second presentation, given by Sverre Lindahl, Senior Adviser at the Norwegian Labour and Welfare Administration, was on the
subject of the efforts of the Labour and Welfare Administration to improve benefit payment accuracy. This is an issue that Norway has always
monitored closely. Restricting the number of erroneous payments is
extremely important for people’s confidence in benefit systems, and
increased Nordic collaboration on this matter is vital.
During the first afternoon and the second morning of the conference,
five seminars were held. The subjects were:

 Nordic reflections and experience – can better Nordic cooperation
improve benefit payment accuracy?
 New EU Ordinance regulations on improved cooperation between the
Nordic institutions and the development of EESSI.
 The impact of the economic crisis on migration in the Nordic region
and its consequences for the efficiency and quality of case
management.
 The new EU ordinances one year on – Nordic reflections.
 Labour market policy strategies for vulnerable groups and sectors in
the Nordic region.
Day one ended with a guided tour of Haga Park and a visit to the Butterfly Museum.
Following the seminars on day two, Leif Tallskog, an unemployment
insurance analyst, shared his brief reflections on the 2011 Nordic Unemployment Insurance Conference with the assembled delegates. Increased mobility across borders means that those who work with unemployment insurance must start to consider not just the EU perspective, but also the global perspective. Nordic cooperation was the main
focus of the conference, not least joint Nordic cooperation with other
countries. Technological developments aid cooperation between countries, but they can also cause problems. What is crucial is to maintain
focus on the central issue, which is how unemployment insurance institutions can best provide support to those who have lost their jobs or
who have difficulties finding their first job.
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Bilaga 1: Program
Nordiskt arbetslöshetsförsäkringsmöte år 2011 (NAF
2011)
Tema: Ökat behov av nordisk samverkan i en föränderlig
omvärld
Torsdagen den 9 juni
09.00

Registreringen öppnar
Kaffe/Té och smörgås

09.30

Buss avgår från Arlanda, terminal 5, till konferensanläggningen
Radisson Blu Royal Park Hotel, Solna, +46 8 624 55 00

11.00 – 11.30

Välkomstord
Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör, IAF
Mötets öppnande
Hillevi Engström, Arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet
Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011 – program
Jörgen Gyllenblad, ordförande i permanenta kommittén, NAF

11:30 – 12:30

Globaliseringens effekter på de nordiska social- och arbetslöshetsförsäkringssystemen
Professor Per Kongshøj Madsen, Aalborg Universitet, Danmark

12.30 – 13.45

Lunch

13.45 – 14.45

NAV:s arbete för fler rätta utbetalningar
Sverre Lindahl, seniorrådgivare, NAV, Norge

14.45 – 15.15

Kaffe/Té med kaka

15.15 – 16.30

Tre parallella seminarier:
Seminarium 1
Nordiskt erfarenhetsutbyte – kan bättre samverkan i Norden bidra till fler rätta utbetalningar
Sverre Lindahl, seniorrådgivare, NAV, Norge
Susanne Barentsen, kontorschef, Pensionsstyrelsen, Danmark
Tomas Höglund, verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan, Sverige
Ordförande: Kristian Heyerdahl, kontorschef, NAV, Norge
Seminarium 4
Nordiska erfarenheter av ett år med de nya EU-förordningarna
Eija Lojas, utredare, Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Sverige
Martin Sandblom, utredare, Arbetsförmedlingen, Sverige
Ordförande: Tea Holmström, Arbetslöshetsförsäkringsexpert, Finansinspektionen, Finland
Seminarium 5
Arbetsmarknadspolitiska strategier i norden för utsatta grupper och branscher
Høgni í Stórustovu, avdelingsledare for forsikrings- og anvisningafdeling,
Arbeiðsloysisskipanin, Färöarna
Ordförande: Unnur Sverrisdottir, kontorschef, Vinnumálastofnun, Island

17.00 – ca 18:30

Guidad visning av Hagaparken (promenadskor rekommenderas) med avslutning på Fjärilsmuseet där förfriskningar och snacks serveras

20:00

Gemensam middag i restaurangen med arrangerad underhållning

Fredagen den 10 juni
09:00 – 10:15

Tre parallella seminarier
Seminarium 1
Nordiskt erfarenhetsutbyte – kan bättre samverkan i Norden bidra till fler rätta utbetalningar
Sverre Lindahl, seniorrådgivare, NAV, Norge
Susanne Barentsen, kontorschef, Pensionsstyrelsen, Danmark
Tomas Höglund, verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan, Sverige
Ordförande: Kristian Heyerdahl, kontorschef, NAV, Norge
Seminarium 2
De nya EU-förordningarnas bestämmelser om bättre samverkan mellan de nordiska institutionerna och utvecklingen av EESSI (European Electronic Social Security Information)
Essi Rentola, koordineringschef, Folkpensionsanstalten, FPA, Finland
Ordförande: Hans Lundkvist, driftchef, Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Sverige
Seminarium 3
Den ekonomiska krisens effekter på migrationen i Norden och dess konsekvenser på effektiviteten och kvalitén på ärendehanteringen
Gissur Petursson, Direktör, Vinnumálastofnun, Island
Ordförande: Vibeke Dalbro, Kontorschef, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Danmark

10:15 – 10:45

Kaffe/Té med kaka

10:45 – 12:00

Tre parallella seminarier
Seminarium 2
De nya EU-förordningarnas bestämmelser om bättre samverkan mellan de nordiska institutionerna och utvecklingen av EESSI (European Electronic Social Security Information)
Essi Rentola, koordineringschef, Folkpensionsanstalten, FPA, Finland
Ordförande: Hans Lundkvist, driftchef, Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Sverige
Seminarium 3
Den ekonomiska krisens effekter på migrationen i Norden och dess konsekvenser på effektiviteten och kvalitén på ärendehanteringen
Gissur Petursson, Direktör, Vinnumálastofnun, Island
Ordförande: Vibeke Dalbro, Kontorschef, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Danmark
Seminarium 4
Nordiska erfarenheter av ett år med de nya EU-förordningarna
Eija Lojas, utredare, Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Sverige
Martin Sandblom, utredare, Arbetsförmedlingen, Sverige
Ordförande: Tea Holmström, Arbetslöshetsförsäkringsexpert, Finansinspektionen, Finland

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 14:00

Avslutning
Stadgeändringar
Reflektioner över Nordiskt arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011
Leif Tallskog, expert, arbetslöshetsförsäkringen
Nordiskt arbetslöshetsförsäkringsmöte 2013 i Norge
Ordförande: Melker Ödebrink, Kanslichef, Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Sverige

14.30
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Bilaga 2: Deltagare på Nordiskt
arbetslöshetsförsäkringsmöte
2011
Danmark
Susanne
Marie
Vibeke
Morten
Per
Ingmar
Morten
Per Kongshøj
Marie-Louise
Verner
Ingeline
Jan

Bærentzen
Beck Jensen
Dalbro
Egelund Rasmussen
Hansen
Joergensen
Kaspersen
Madsen
Outzen
Sand Kirk
Schaarup-Jensen
Strøbæk

Kontorschef
Fuldmaektig
Kontorschef
Fuldmaektig
Adm. direktör
Juridisk chefskonsulent
Forretningsfoerer
Professor
Fuldmaektig
Direktör
Fuldmaektig
Specialkonsulent

Pensionsstyrelsen
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Pensionsstyrelsen
Ingenioerernas A-kasse
AK-Samvirke
Faglig Fælles A-kasse
Aalborg Universitet
Pensionsstyrelsen
AK-Samvirke
Pensionsstyrelsen
Arbejdsmarkedsstyrelsen

Estland
Merit
Marika

Aavekukk-Tamm
Kaldre

Chief Specialist
Head of Department

Estonian Unemployment Insurance Fund
Estonian Unemployment Insurance Fund

Färöarna
Høgni
Ernst
Líney

í Stórustovu
Jacobsen
Àrnadóttir

Afdelningsleder
Direktør
Kontorchef

Den Færøske Arbejdsløshedsforsikring
Den Færøske Arbejdsløshedsforsikring
Arbeidsdirektoratet

Holmström
Högnabba
Jussila
Niininen
Paaermaa
Päivänsalo
Rentola
Solovjew
Westin

Arbetslöshetsförsäkringsexpert
Kassaföreståndare
Verksamhetsledare
Kassaföreståndare
Regeringssekreterare
Regeringssekreterare
Koordineringschef
Ordförande
Expert, ärenden om självriskpremier

Finansinspektionen
Super a-kassa
Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Finlands Livsmedelsarbetarnas A-kassa
Social- och hälsovårdsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Folkpensionsanstalten i Finland/KELA
Arbetslöshetskassornas samorganisation, TYJ
Arbetslöshetsförsäkringsfonden

Finland
Tea
Stefan
Niina
Seppo
Pekka
Kirsi
Essi
Aleksei
Sabine

Island
Líney
Jóngeir
Gissur
Unnur

Àrnadóttir
H. Hlinason
Pétursson
Sverrisdóttir

Kontorchef
Avdelningschef
Direktör
Vise direktör

Arbeidsdirektoratet
Arbeidsdirektoratet
Arbeidsdirektoratet
Arbeidsdirektoratet

Norge
Vibeke
Cecilie
Kristian
Rune
Sverre
Mona
Else Pernille
Kjetil

Aamodt
Evertsen
Heyerdahl
Larsen
Lindahl
Martinsen
Torsvik
Woldmo

Rådgiver
Rådgiver
Kontorsjef
Kontorsjef
Seniorrådgiver
Seniorrådgiver
Seniorrådgiver
Seniorrådgiver

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
NAV Troms
NAV Kontroll
Arbeidsdepartementet
Arbeidsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Sverige
Inga-Lill
Åsa
Susanne
Alexander
Lars
Christina
Inger
Jenny
Jörgen
Anna-Greta
Eva-Lisa
Tomas
Jessica
Mona
Liselotte
Staffan
Jakob
Marita
Karin
Lena
Åse-Marie
Niklas
Lars
Inger
Eija
Hans
Ulrika
Katarina
Henrik
Michael
Lennart B
Harald
Karin
Camilla
Anne-Marie
Agneta
Seija
Martin
Lars
Magdalena
Stina
Christina
Anna-Lena
Gunilla
Annelie
Anders
Melker

Andersson
Bergqvist
Borg
Brockne
Carlsson
Ehrler
Fernholm
Gustafsson
Gyllenblad
Gårding
Höglund
Höglund
Idbrant
Karlsson
Lagerberg
Landström
Larsson
Lemonaho
Leth
Liljebäck
Linderö
Lindgvist
Lindholm
Lindström
Loijas
Lundkvist
Malmenklev
Mattsson
Nordler
Nylander
Olson
Petersson
Pettersson
Quiding
Qvarfort
Roström
Rudsberg
Sandblom
Seger
Sinander
Sterner
Sundborg
Svelander
Wandemo
Westman
Wickander
Ödebrink

Kassaföreståndare
Kvalificerad handläggare
Kvalificerad handläggare
Kassaföreståndare
Försäkringsspecialist
Kassaföreståndare
Försäkringsexoert
Utredare
Chef internationella frågor
Kassaföreståndare
Avdelningschef
Verksamhetsområdeschef
Utredare
Försäkringsjurist
Försäkringsspecialist
Arbetsförmedlingschef
Kommittésekreterare
Försäkringsspecialist
Ekonomichef
Bitr generaldirektör
Enhetschef
EU-handläggare
Försäkringsspecialist
Vice ordförande
Utbildare, utredare
Driftchef
Kassaföreståndare
Försäkringschef
Försäkringsansvarig
IT-strateg
Styrelseordförande
Ordförande
Ordförande i teknikutskottet
Fotograf
Generaldirektör
Senior Adviser
Ledamot AU för NAF2011
Utredare
Chefsjurist
Biträdande enhetschef
Försäkringsjurist
Kassaföreståndare
IT-chef
Chef för granskningsenheten
Kommittésekreterare
Utredare
Kanslichef

Alfa-kassan
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Elektrikernas a-kassa
Arbetsförmedlingen
Bensinhandlarnas Arbetslöshetskassa
Arbetsförmedlingen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Ledarnas arbetslöshetskassa
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Parlamentariska socialförsäkringsutredningen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetskassornas samorganisation
Arbetslöshetskassornas samorganisation
Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Teaterverksammas a-kassa
Arbetslöshetskassornas samorganisation
SKTFs arbetslöshetskassa
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Bensinhandlarnas Arbetslöshetskassa
Arbetslöshetskassornas samorganisation
Arbetslöshetskassornas samorganisation
Arbetslöshetskassornas samorganisation
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Arbetsförmedlingen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Arbetsförmedlingen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
SKTFs arbetslöshetskassa
Arbetslöshetskassornas samorganisation
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Parlamentariska socialförsäkringsutredningen
Arbetslöshetskassornas samorganisation
Arbetslöshetskassornas samorganisation

Tolk
Tolk
Expert
Tolk

Polyglott ConInter AB
Polyglott ConInter AB
Sverige
Polyglott ConInter AB

Övriga
Mette
Annette
Leif
Johanna
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Aarslew
Looft Sykes
Tallskog
McCauley
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Bilaga 3:
Permanenta kommittén för
Nordiskt arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011
Danmark
Vibeke Dalbro, Kontorschef, Arbejdsmarkedsstyrelsen
Verner Sand Kirk, Direktør, Arbejdsløshedskassernes Samvirke
Finland
Tea Holmström, Arbetslöshetsförsäkringsexpert, Finansinspektionen
Niina Jussila, Verksamhetsledare, Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Färöarna
Magni á Deild Olsen, Avdelningschef, Arbeidsloysiskipanin
Island
Unnur Sverrisdóttir, Kontorschef, Vinnumálastofnun
Norge
Kristian Heyerdahl, Kontorschef, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Sverige
Jörgen Gyllenblad, Internationell chef, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
Katarina Mattsson, Försäkringschef, Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO)
Åse-Marie Linderö, Enhetschef, Arbetsförmedlingen (AF)

Arbetsutskottet
Jörgen Gyllenblad, IAF
Katarina Mattsson, SO
Åse-Marie Linderö, AF
Seija Rudsberg, IAF
Foto
Camilla Quiding, SO

€
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