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Tillaga 1: 
Stjórnsýsluhindranir

Auk vinnu stjórnsýsluhindranaráðsins verði bætt 
við rannsókn á möguleikanum á að skapa lausnir 
þvert á núverandi kerfi sem varða afmarkaða 
og skýrt tilgreinda hópa einstaklinga. Slík 
rannsókn þarf að vera samnorrænt verkefni með 
afdráttarlausum stuðningi ríkisstjórnanna.

Tillaga 2: 
Auknir fólksflutningar

Komið verði á fót sérstökum norrænum 
vinnuhópi, sem skal safna jafnóðum 
uppfærðum stöðuskýrslum, framkvæma 
trausta, sameiginlega greiningu (samhangandi 
norræna jafningjarýni) og koma með tillögur og 
ráðleggingar um verkefni. Slíkur vinnuhópur á að 
stuðla að því að skapa grundvöll að veigamiklum 
og kraftmiklum samnorrænum pólitískum 
aðgerðum í samræmi við grunngildi okkar.

Tillaga 3: 
Tölulegar upplýsingar

Ríkisstjórnir Norðurlanda skipi stýrihóp 
með þátttöku viðeigandi sérfræðinga 
frá ríkisstofnunum, háskólum og aðilum 
vinnumarkaðarins til þess að skapa fyrst 
nokkurs konar vandamálalista, sem sýnir hverju 
er áfátt og hvað er tæknilega aðfinnsluvert, að 
raða síðan vandamálunum í forgangsröð og 
koma með tillögur að bættum vinnubrögðum 
og auknu samræmi tölulegra upplýsinga um 
vinnumarkaðsmál. Loks á þessi vinna að 
tengjast vinnu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 
(ILO), Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu 
(OECD) og Evrópusambandsins (ESB) að bættum 
tölulegum upplýsingum. 

Tillaga 4:
Andlegt vinnuumhverfi 

Norræna ráðherranefndin um atvinnulíf (MR-
A) ákveði að leggja aukna áherslu á aðgerðir 
varðandi andlegt vinnuumhverfi.  Möguleikinn 
á samræmingu laga á þessu sviði, sem lagalega 
færir andlegt vinnuumhverfi til jafns við 
félagslegt vinnuumhverfi verði rannsakaður. 
Hvað sem öðru líður, þá verði mótuð sameiginleg 
norræn vinnuáætlun, sem tryggi söfnun bestu 
fáanlegra aðferða, greini og þrói skipulegt 
samstarf á Norðurlöndum á þessu sviði og 
skuldbindi Norðurlöndin á kraftmikinn og virkan 
hátt í samstarfi við ESB á þessu sviði.

Tillaga 5: 
Jafnréttismál 

Jafnréttismálum ber að veita þverfaglegan forgang 
í samstarfi í atvinnumálum á Norðurlöndum. 

Tillaga 6: 
Fyrirsvar samtaka aðila vinnumarkaðarins

Ráðherrarnir ræði beinar lagalegar, þar á 
meðal skattalegar, aðstæður, sem geta hamlað 
viðleitni til að tryggja fyrirsvar samtaka aðila 
vinnumarkaðarins. Unninn verði hugmyndalisti 
til notkunar í aðgerðum á Norðurlöndum og á 
alþjóðavettvangi um aðlögun að þeim kröfum, 
sem blasa við á brotakenndum vinnumarkaði.

Tillaga 7:
Innleiðing skyldunáms í fullorðinsfræðslu og 
endurmenntun 

Ríkisstjórnir Norðurlanda fallist á hugmyndina 
um innleiðingu skyldunáms í fullorðinsfræðslu 
og endurmenntun fyrir allt vinnandi fólk 
á Norðurlöndum og ákveði ásamt aðilum 
vinnumarkaðarins að hrinda í framkvæmd 
tilraunastarfsemi í formi sameiginlegra 
tilraunaverkefna, sem hér er lýst í tveimur 
grunnlíkönum um framkvæmd hugmyndarinnar.
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Tillaga 8:
Vestur-Norðurlönd

Fram fari sérstök norræn rannsókn á þeim 
sérstöku viðfangsefnum sem við er að glíma í 
atvinnusköpun á Vestur-Norðurlöndum og að 
niðurstöður þessarar rannsóknar verði grundvöllur 
umræðu ráðherranna og afstöðu þeirra.

Tillaga 9:
Aukin pólitísk umræða á ráðherrafundunum

Dagskrá ráðherrafunda verði skipt í A-liði, sem 
ekki er gert ráð fyrir að gefi tilefni til umræðna 
og B-liði, þar sem gert er ráð fyrir umræðum 
og hugsanlega ályktunum. Í ríkara mæli en til 
þessa verði efnt til pólitískra þemaumræðna milli 
ráðherranna á grundvelli tillagna sem verða til í 
víðtæku samstarfi. 

Tillaga 10:
Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar ætti í 
auknum mæli að gegna veigamiklu og hvetjandi 
samræmingarhlutverki 

Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar 
ætti í auknum mæli að gegna veigamiklu og 
hvetjandi samræmingarhlutverki í tengslum 
við ráðherrafundina, − bæði til að tryggja betri 
samfellu og nýtingu vinnu innan hinna ólíku 
nefnda og til þess að styrkja samnorræna þáttinn 
í umræðum ráðherranna. 

Tillaga 11:
Nægilegar og stöðugar fjárveitingar 

Ríkisstjórnirnar verða að taka afstöðu til 
nauðsynjar þess að tryggja nægilegar og 
stöðugar fjárveitingar til metnaðarfulls norræns 
samstarfs í atvinnumálum.

Tillaga 12:
Skýr sameiginleg stefna innan ESB um kjarna 
norræna vinnumarkaðslíkansins 

Vinnumálaráðherrarnir taki, að höfðu 
samráði við norræn samtök atvinnurekenda 
og launþega, grundvallarákvörðun um að 
skipuleggja skýra sameiginlega stefnu um 
kjarna norræna vinnumarkaðslíkansins í 
stöðugu átaki, sem er ætlað að skapa aukinn 
skilning og virðingu fyrir þessum kjarna, 
bæði í endurvöktum skoðanaskiptum milli 
aðila vinnumarkaðarins innan ESB, við 
undirbúning laga hjá framkvæmdanefnd ESB 
og í öflugri hagsmunagæslu í samningaferlinu í 
Evrópuþinginu og í Evrópuráðinu eftir að tillögur 
framkvæmdanefndarinnar hafa verið lagðar fram. 

Tillaga 13:
Aukið samstarf við Alþjóðavinnumálastofnunina 
(ILO) 

Norræna ráðherranefndin um atvinnulíf (MR-A) 
auki samstarfið við Alþjóðavinnumálastofnunina 
(ILO) innan ramma „Future of Work“ verkefnisins, 
vinnuna við að bæta tölulegar upplýsingar 
um vinnumarkaðinn á alþjóðavísu og hið 
almenna samráð um útbreiðslu og skilning á 
grundvallarlögmálum „norræna líkansins“. 
Þessi vinna fari að sem mestu leyti fram í 
nánu samstarfi við norræn samtök bæði 
atvinnurekenda og launþega.

Tillaga 14:
Efling samstarfs Norðurlanda við Efnahags- og 
framfarastofnun Evrópu (OECD) 

Norræna ráðherranefndin um atvinnulíf (MR-
A) ákveði að efla samstarf Norðurlanda við 
Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD), 
bæði í samráði um grundvallarlögmál í stefnunni 
um efnahagsmál og á hinum mörgu hér tilgreindu 
sviðum, sem skipta verulegu máli í stefnu um 
vinnumarkaðsmál. 


