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Nordiska ministerrådets arbetslivs- 
politiska samarbetsprogram beskriver 
centrala politiska utmaningar och prio-
riteringar inom sektorn under perioden 
2018–2021. Syftet med samarbetspro-
grammet är att fastställa det formella 
nordiska regeringssamarbetets strate-
giska fokus. Programmet ger en över- 
gripande beskrivning av insatsområden 
där konkreta initiativ och projekt kan 
skapas. Samarbetet inom arbetslivs-
området omfattar de nordiska länderna 
samt Färöarna, Grönland och Åland, och 
avser sysselsättnings- och arbetsmark-
nadsområdet samt arbetsmiljö- och 
arbetsrättsområdet. 

Samarbetsprogrammet har en styrande 
funktion inom sektorn och ska beaktas 
i relation till andra styrdokument inom 
det nordiska samarbetet. Samarbets-
programmet understödjer både de 
nordiska statsministrarnas yttrande från 
2016 om att göra Norden till världens 
mest integrerade region och de nordiska 
samarbetsministrarnas vision Tillsam-
mans är vi starkare som antogs 2014. 
Även Nordiska ministerrådets tvär-
gående strategier för jämställdhet, 
hållbar utveckling, barn och unga, 
integration och funktionshinder 
kommer att integreras i programmet.

Under 2016 utförde den tidigare danska 
ministern och EU-kommisionären Poul 
Nielson på uppdrag av Nordiska minis-
terrådet för arbetsliv (MR-A) en strate-
gisk genomlysning av arbetslivssektorn. 
Genomlysningen resulterade i rapporten 
Arbejdsliv i Norden – udfordringer og  
forslag som behandlades under MR-A:s 
möte i november 2016. Rapportens 
teman, analyser och förslag samt 
MR-A:s konklusioner under mötet utgör 
samlat ett viktigt underlag för detta 
samarbetsprogram. 

Samarbetet inom arbetslivssektorn är i 
hög grad fokuserat på att utreda, analy-
sera och diskutera likheter och skillnader 
mellan de nordiska länderna vad gäller 
åtgärder samt resultat och bästa praxis 
i förhållande till gemensamma utma-
ningar. Samarbetet kan bidra med 
inspiration till ländernas nationella 
politikutveckling men även utgöra en 
möjlighet att, vid tillfällen då det be-
döms vara av relevans samt genererar 
nordisk nytta, koordinera synpunkter 
inom områden där länderna kan uppnå 
mer tillsammans än individuellt. 

Om Nordiska ministerrådets 
samarbetsprogram
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OM ARBETSLIVSSEKTORNS  
SAMARBETSPROGRAM 

Arbetslivet spelar en central roll för 
utvecklingen av de nordiska välfärds-
samhällena, för företagslivet och för den 
enskilda individen. Den gemensamma 
arbetsmarknaden utgör en hörnsten i 
det nordiska samarbetet. En stor och 
kompetent arbetsstyrka är vår vikti-
gaste resurs och formar grunden för en 
konkurrensstark nordisk arbetsmarknad 
samt för utvecklingen av de nordiska 
välfärdssamhällena. Norden utmärker 
sig i internationella sammanhang genom 
att ha en hög utbildningsnivå för både 
kvinnor och män.

Samtidigt står de nordiska arbetsmark-
naderna inför betydande förändringar 
till följd av bl.a. demografisk utveckling, 
ökad globalisering och internationell 
konkurrens. Teknologins snabba utveck-
ling ger konsekvenser för efterfrågan, 
kompetenskrav, organisering och inne-
håll i arbetslivet. Utvecklingen skapar en 
rad nya möjligheter, men riskerar även 
att medföra betydande utmaningar.

Samarbetsprogrammet för arbetsliv 
2018–2021 pekar ut en rad väsentliga 
utmaningar inom arbetslivsområdet och 
hur det nordiska samarbetet kan bidra 
till att tillmötesgå dessa. Samarbetspro-
grammet formulerar betydelsefulla pre-
misser för det nordiska samarbetet inom 
arbetslivssektorn. Det anger teman och 
problemställningar som kommer att 
utgöra en central del under diskussioner 
och erfarenhetsutbyte mellan de nordis-
ka länderna samt ligga till grund för 

inhämtning av kunskap och exempel på 
bästa praxis under fyraårsperioden.

Regeringarna i samtliga nordiska länder 
arbetar löpande för att bidra till ett 
välfungerande arbetsliv och för att bidra 
till hållbar tillväxt och sysselsättning. 
Genom det nordiska samarbetet mottar 
regeringarna nyttig information och 
inspiration till detta arbete. 

Under programperioden kommer sam-
arbetet inom arbetslivsfältet huvudsak-
ligen att fokusera på följande insatsom-
råden:

• Stärka matchningen mellan ut-
bud och efterfrågan av kompetent 
arbetskraft samt öka deltagandet 
på arbetsmarknaden, särskilt inom 
utsatta grupper.  

• Säkra en god arbetsmiljö för både 
kvinnor och män, bl.a. genom att fö-
rebygga arbetsrelaterade sjukdomar 
och skador samt avskaffa oaccep- 
ta bla arbetsförhållanden.  

• Säkra en god balans mellan arbetsta-
garskydd och flexibilitet samt till- 
varata den nordiska trepartsbaserade 
arbetslivsmodellen. 

• Stärka etablering och integration, 
lika möjligheter och mobilitet på den 
nordiska arbetsmarknaden.

Samarbetsprogrammet har antagits 
den 28 november 2017 och träder i kraft 
den 1 januari 2018 och fortlöper fram till 
utgången av 2021.   
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Fokus för samarbetet inom arbetslivs-
området kommer under den aktuella pe-
rioden primärt att vara inriktat mot en 
rad mål som siktar på att tillmötesgå de 
långsiktiga utmaningar och möjligheter 
som den nordiska arbetsmarknaden står 
inför. Några av de utmaningar det fram-
tida nordiska arbetslivet står inför berör 
internationaliseringen av arbetsmark-
naden, digitaliseringen och delnings-
ekonomins intåg samt dess effekter på 
anställningsformer, organisationsgrad 
och arbetsmiljö. Automatisering och 
robotisering riskerar att leda till att jobb 
försvinner eller förändras. Utmaningar i 
form av ökade klyftor, låglönekonkurrens 
och marginalisering samt frågor om 
kompetensförsörjning och vidareutbild-
ning inom arbetslivet är centrala. Beho-
vet av inkludering av utsatta grupper på 
arbetsmarknaden är fortsatt aktuellt 
och migrationen till Europa och ökningen 
av antal nyanlända förstärker behovet 
av förbättrad integration. Varierande 
arbetskraftsdeltagande och sysselsätt-
ning bland utrikes födda utgör en utma-
ning för de nordiska länderna. En åldran-
de befolkning stannar längre i arbetslivet 
men innebär även en utmaning att säkra 
ett tillräckligt utbud av arbetskraft och 
möta ett växande behov av välfärds-
tjänster i de nordiska länderna. Detta 

gäller särskilt i de områden i Norden där 
befolkningen i arbetsför ålder minskar.

Det nordiska samarbetet kommer att 
ha ett fokus på långsiktiga utmaningar. 
Samarbetet kommer dock även att till-
låta flexibilitet, så att det vid behov finns 
möjlighet att fokusera på utmaningar av 
konjunktionell art samt andra oförutsäg-
bara händelser som kan inträffa under 
programperioden. 

De utmaningar och utvecklingstendenser 
vi kan se framför oss är på många sätt 
sammanlänkade och därigenom svåra 
att tydligt särskilja. Sammantaget finns 
det fog för att påstå att de nordiska 
arbetsmarknaderna står inför ett skede 
som kan komma att få stor inverkan på 
framtidens arbetsliv och samhälle. Det 
kan därför finnas ett potentiellt värde i 
att närma sig dessa utmaningar genom 
det nordiska samarbetet. Uppföljning 
och samarbete kring bredare och mer 
integrerade utredningar, statistik och 
aktuella framtidsanalyser kan utgöra 
bidrag till detta arbete, tillsammans 
med löpande erfarenhetsutväxling, fack-
mässiga och politiska diskussioner och 
ömsesidigt lärande mellan de nordiska 
länderna.

Strategiska insatsområden



INSATSOMRÅDE 1

Stärka matchningen mellan utbud och 
efterfrågan av kompetent arbetskraft 
samt öka deltagandet på arbetsmarkna
den, särskilt inom utsatta grupper.

En huvudprioritet för samarbetet inom 
sysselsättnings- och arbetsmarknads-
området är att bidra till högsta möjliga 
grad av deltagande i arbetslivet bland 
kvinnor och män samt lägsta möjliga 
antal personer som står utanför arbets-
marknaden permanent.

Viktiga mål inom sysselsättnings- och 
arbetsmarknadsområdet är:

Öka arbetskraftsdeltagandet, särskilt 
bland utsatta grupper på arbets-
marknaden. Det innebär ett fokus på 
att snabbare och mer effektivt integrera 
bland annat unga, långtidsarbetslösa, 
äldre och utrikes födda i arbetslivet. 
Vidare läggs det vikt på att minska 
sjukfrånvaron bland arbetstagare och 
att öka arbetsdeltagandet bland per-
soner med nedsatt arbetsförmåga och 
funktionshinder. Utvecklingen i psykiska 
hälsoproblem, särskilt bland unga, är 
bekymrande och kräver uppmärksam-
het. Det är viktigt att säkra att de som 
kommer ut i arbete mäktar behålla sin 
tjänst och att äldre arbetsdeltagare 

kvarstår inom arbetsstyrkan under så 
lång tid som möjligt. Arbetsinsatsen ska 
även ökas genom att de som redan har 
ett arbete på deltid och som önskar att 
öka sitt arbetsutbud, får möjlighet att 
arbeta mer. Involvering av och sam-
arbete med olika berörda aktörer på 
arbetsmarknaden är viktigt för att upp-
nå målet om ökad sysselsättning.

Stärka matchningen mellan utbud och 
efterfrågan på arbetskraft. Det kom-
mer att läggas fokus på hur matchning 
på arbetsmarknaden kan stärkas med 
hänsyn till att reducera flaskhalsar och 
att säkra ett bättre bruk av resurserna 
i arbetslivet. En god matchning mellan 
den som söker arbete och den som söker 
arbetskraft förutsätter kunskap hos ar-
betsförmedlare om arbetsmarknadens 
behov samt kontakt med både arbets-
sökande och arbetsgivare. Godkännande 
av kvalifikationer och reell kompetens 
är fortsatt aktuella teman, tillsammans 
med krav om yrkesmässig och geografisk 
mobilitet och förväntningar om aktivitet 
och deltagande från den enskilde. 

Det kommer att läggas fokus på att 
bekämpa arbetslöshet, att stärka möj-
ligheterna för sysselsättning samt att 
motverka långvariga arbetslöshets-
perioder. Ungdomar, utrikes födda och 
personer med låg formell kompetens 
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är exempel på samhällsgrupper där det 
finns en särskild arbetslöshetsrisk. Per-
soner som har funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga står i 
högre grad utanför arbetslivet, även om 
de önskar att vara i arbete. Det kommer 
att läggas fokus på funktionshinder som 
försvårar deltagande för dessa grupper, 
och på åtgärder som är effektiva och bi-
drar till att fler kommer i arbete. I detta 
sammanhang är det också viktigt att 
fokusera på hur man reducerar barriärer 
och stärker möjligheterna på arbets-
marknaden, hur man skapar incitament 
till arbete samt en god balans mellan 
arbete, inkomst och välfärdstjänster i de 
nordiska länderna.

Främja utvecklingen av kompetens an
passad till arbetsmarknadens behov. Det 
kommer att läggas fokus på hur man 
bäst möjligt utvecklar arbetskraftens 
kompetenser med hänsyn till att möta 
de ökade kraven till omställning samt 
att säkra att arbetsstyrkan kontinuerligt 
besitter de kvalifikationer som arbets-
marknaden är i behov av. Behovet av 
kompetensutveckling är särskilt aktuellt 
för personer med låga formella kvalifika-
tioner och svaga grundläggande färdig-
heter, och för personer med kompe-
tenser som inte motsvarar arbetslivets 
behov. Dessa grupper är också mer sår-
bara för förändringar och omställningar 
i arbetslivet, bland annat i samband 



med den teknologiska utvecklingen. 
Utbildningssystemet spelar också en 
central roll när det gäller att skapa en 
högre grundläggande utbildningsnivå 
och att säkra att i synnerhet unga ge-
nomför nödvändig skolgång. Samtidigt 
kommer de flesta vuxna livet igenom 
att behöva skaffa sig nya kompetenser 
för att säkerställa sin anknytning till 
arbetsmarknaden – oavsett ålder, kön 
och utbildningsbakgrund. Detta gör det 
viktigt att rikta uppmärksamhet mot 
livslångt lärande, lärande i arbetslivet 
och på arbetsplatser samt möjliggöra 
vidareutbildning.

INSATSOMRÅDE 2

Säkra en god arbetsmiljö för både 
kvinnor och män, bl.a. genom att 
förebygga arbetsrelaterade sjukdomar 
och skador samt avskaffa oacceptabla 
arbetsförhållanden.

Viktiga mål inom arbetsmiljöområdet är:

Främja ett välfungerande och målinrik
tat arbetsmiljöarbete. Den demografis-
ka utvecklingen och samhällets framtida 
arbetskraftsbehov förutsätter fokus på 
företagens förebyggande arbete inom 
arbetsmiljöområdet. Ett välfungerande 
och målinriktat arbete på lokal nivå med 

utgångspunkt i de enskilda företagens 
drift och produktion, som möjliggör en 
arbetsmiljö där arbetstagarna kan pre-
stera på ett produktivt och meningsfullt 
sätt utan risk för skador och sjukdom, 
är avgörande både för att reducera 
sjukfrånvaron, förlänga arbetskarriären 
samt öka deltagandegraden i arbetslivet 
hos utsatta grupper. Det är viktigt att 
främja barnfamiljers och enskilda indi-
viders möjligheter till anställningar som 
möjliggör ökad balans mellan arbetsliv 
och privatliv samt att mobilisera äldre 
arbetstagare så att de arbetar längre 
upp i åldrarna. Det finns behov för ökad 
kunskap om vilka främjandeinsatser 
samt uppföljning på enskilda arbets-
platser och enskilda arbetsmiljöer som 
är nödvändiga för att nå dessa mål. 
Det finns stora skillnader i hur enskilda 
verksamheter arbetar med detta och 
det finns därför potential för förbätt-
ringar inom området. Att öka förståel-
sen för arbetsmiljöns positiva inverkan 
på produktiviteten och vilka insatser 
som särskilt bidrar till att bland annat 
reducera sjukfrånvaro och förtidspensio-
nering kommer att vara centralt.

Säkra en god fysisk och psykisk arbets
miljö. Fokus kommer att ligga på hur 
man kan tillvarata en hög nivå av den 
enskilde medarbetarens resurser samt 
säkerställa en god och hållbar arbets-
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miljö för alla genom hela arbetskarriä-
ren. Uppmärksamhet kommer att riktas 
mot de stora utmaningar som framgår 
av bland annat sjukfrånvaro- och 
förtidspensionsstatistiken, där muskel- 
och skelettsjukdomar samt psykosociala 
faktorer är centrala. Uppmärksamhet 
kommer även att riktas mot särskilt 
utsatta grupper, till exempel unga och 
äldre arbetstagare, minoritetsgrupper 
och arbetstagare med nedsatt arbets-
förmåga samt särskilt belastade yrken 
och sektorer/branscher. Även EU:s ar-
betsmiljöstrategi kommer att utgöra ett 
viktigt underlag för det nordiska samar-
betet inom området.

Avskaffa oacceptabla arbetsförhållan
den och social dumpning/arbetslivskrimi
nalitet. Det kommer att riktas fokus mot 
hur man kan vidareutveckla Norden som 
en attraktiv arbetsmarknad med hög 
yrkeskompetens och hög standard vad 
gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö och 
som även bidrar till att attrahera efter-
frågad utländsk arbetskraft. Samtidigt 
kommer det att vara ett starkt fokus på 
att förebygga att ökad arbetskraftsin-
vandring och låglönekonkurrens bidrar 
till oacceptabla arbetsförhållanden, 
lönedumpning och diskriminering på 
den nordiska arbetsmarknaden. Detta 
är teman med stor potential för både 
informations- och erfarenhetsutbyte om 

effektiva brottsförebyggande insatser 
och medel, där möjligheterna till ett 
förstärkt praktiskt samarbete mellan 
relevanta nordiska myndigheter kan 
övervägas. 

Vidareutveckling av arbetsmiljöstrate
gier- och tillsyn. Det kommer att riktas 
fokus mot erfarenhets- och kunskaps-
utbyte om effektiva arbetsmiljöstrate-
gier och tillsynsmetoder, inklusive EU:s 
arbetsmiljöstrategi och andra relevanta 
prioriteringar. En viktig del av samarbe-
tet kommer bestå av att uppnå mer 
konkret och användbar forsknings-
baserad kunskap om vilka arbetsmiljö-
strategier och tillsynsformer som ger 
god effekt och leder till resultat ute i 
verksamheterna. 

INSATSOMRÅDE 3

Säkra en god balans mellan arbets-
tagarskydd och flexibilitet samt värna 
den nordiska trepartsbaserade arbets
livsmodellen.

Arbetsmiljö- och arbetsrättsområdet är 
nära förbundna och det är därför viktigt 
att se målen under insatsområde 2 och 
3 i sammanhang. Viktiga mål för att 
förbättra arbetsrättsområdet är:
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Säkra balans mellan arbetstagarskydd 
och flexibilitet i arbetslivet. Framtidens 
arbetsliv bjuder på nya arbetsformer och 
nya uppgifter för arbetskraften. Dessa 
nya sätt att organisera arbetslivet ger 
konsekvenser för arbetsrättsliga anställ-
ningsformer och relationer och det blir 
därigenom viktigt att säkra att det inte 
leder till negativa konsekvenser vare sig 
för den enskilde, för olika verksamheter 
eller för samhällsekonomin. Ett förnyat 
fokus på hur man kan skapa och vidare-
utveckla modeller för och säkra balans 
mellan arbetstagarskydd och flexibilitet i 
arbetslivet kommer att vara prioriterat. 

Säkra ordnade förhållanden på arbets
marknaden. Det kommer att läggas 
fokus på att upprätthålla och vidareut-
veckla ett seriöst arbetsliv i Norden och 
att i samarbete med parterna i arbets- 
livet förebygga och bekämpa diskrimine-
ring, social dumpning/arbetslivskrimina-
litet och grå ekonomi.

Anpassa och utveckla den nordiska 
arbetslivsmodellen. Den trepartsbase-
rade arbetslivsmodellen är central i de 
nordiska länderna. En prioritet kommer 
att vara hur man inom det nordiska 
samarbetet genom kunskapsutbyte och 
samarbete, bl.a. i kontakten med EU och 
andra relevanta internationella forum, 
kan värna och utveckla den nordiska 

arbetslivsmodellen samt tillmötesgå de 
utmaningar som modellen står inför. 
Önskan är att även under kommande 
arbetsformer säkra modellens konkur-
rensförmåga och hållbarhet. Organisa-
tionsgrad och arbetsmarknadsparternas 
ställning och styrka på den nordiska ar-
betsmarknaden är viktiga frågor i detta 
sammanhang.  

INSATSOMRÅDE 4

Stärka etablering och integration, lika 
möjligheter och mobilitet på den  
nordiska arbetsmarknaden.

Viktiga tvärgående mål på detta 
område är:

Främja etablering och integration av 
nyanlända och utrikes födda. Under 
samarbetsprogrammets period kommer 
särskild uppmärksamhet att riktas mot 
initiativ för att stärka etableringen på 
arbetsmarknaden eftersom sysselsätt-
ning utgör ett huvudelement i säkerstäl-
landet av en framgångsrik integration 
samt utgör en viktig komponent för att 
säkra hållbarhet i välfärdssystemen. 
Det finns ett behov av att åstadkomma 
snabba, effektiva och flexibla vägar in 
i arbetslivet. Nyanländas deltagande i 
insatser som skapar förutsättningar för 
etablering i arbets- och samhällsliv, 



dialog med arbetsmarknadens parter 
och frivilligorganisationer samt part-
nerskap mellan den offentliga och den 
privata sektorn utgör viktiga komponen-
ter i en effektiv integrationspolitik. Båda 
föräldrars deltagande i arbetslivet är 
också en betydelsefull aspekt av främ-
jandet av barn och ungas integrering i 
samhället.

Främja likabehandling och jämställdhet 
i arbetslivet. Samarbetet på arbets-
livsområdet kommer att sätta fokus på 
främjandet av likabehandling med avse-
ende på kön, etnicitet, funktionshinder 
etc. samt stävjandet av segregerade ar-
betsmarknader. Balansen mellan arbets- 
och privatliv utgör här en central faktor. I 
detta sammanhang är det också viktigt 
att underlätta för ökat deltagande på 
arbetsmarknaden bland utrikesfödda 
kvinnor, och att rikta fokus på åtgärder 
som gör det enklare att kombinera ar-
bete, utbildning och familj. Samarbetet 
på arbetslivsområdet kommer vidare att 
ha ett fokus på att motarbeta diskrimi-
nering som beror på ålder, kön, etnicitet, 
nationell härkomst etc.

Säkra mobilitet samt reducera och  
förhindra nya gränshinder i Norden. 
Den fria, nordiska arbetsmarknaden 
har varit väl fungerande i över 60 år, 
och det är viktigt att upprätthålla och 

vidareutveckla den i framtiden. Arbetet 
inom sektorn kommer att fokusera på 
att konstant förbättra mobiliteten på 
den nordiska arbetsmarknaden genom 
att motverka gränshinder och undgå att 
det uppstår nya. Detta arbete kommer 
att pågå genom att beakta EU och de 
ramar som EU sätter upp. Betydelsen av 
mobilitet, särskilt i förhållande till gles-
bygdsområdena och de utmaningar som 
finns här, bland annat obalans vad gäller 
kompetensbehov, är viktig att belysa 
närmare.

15
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Sektorn kommer att arbeta kontinu-
erligt med att stärka samarbetet med 
EU och bevakningen av kommande 
lagstiftningsinitiativ från Europeiska 
kommissionen. EU-frågor av gemensamt 
nordiskt intresse tas återkommande upp 
och diskuteras under möten i minister-
rådet, ämbetsmannakommittén och 
utskotten. En viktig del i detta arbete är 
att säkra och förebygga att det uppstår 
nya gränshinder.

Särskilt arbetsrättsutskottet inriktar sig 
på att arbeta med EU-frågor och har 
fokus på både den tidiga lagstiftnings- 
fasen, pågående förhandlingar, genom-
förande av EU-lagstiftning samt av-
göranden från EU-domstolen och andra 
liknande ärenden. Vidare har Nordiska 
socialförsäkringsgruppen blivit ombedd 
av ÄK-A att följa utvecklingen inom ovan 
nämnda områden för att förhindra att 
nya gränshinder uppstår.

Den nordisk-baltisk-polska EU-informa-
tionsgruppen följer EU:s arbete inom 
arbetslivspolitiken.

Vid sidan av EU finns det även andra 
viktiga internationella aktörer som är 
av betydelse för det nordiska arbetslivs-

samarbetet. Internationella arbetsorga-
nisationen (ILO) är FN:s fackorgan för 
sysselsättnings- och arbetsmiljöfrågor. 
Under den inledande fasen av arbets-
livssektorns samarbetsprogram kommer 
det bl.a. att vara viktigt att följa och 
påverka arbetet med Future of Work, 
vilket är en del av ILO:s 100-årsjubileum 
under 2019. Detta jubileum kommer att 
ge de nordiska länderna samt Färöarna, 
Grönland och Åland möjlighet att bidra 
med gemensamma nordiska synpunkter 
och god praxis när det gäller framtidens 
arbetsliv, och kommer även att utgöra 
grunden för det fortsatta samarbetet.  

Organisationen för ekonomiskt sam-
arbete och utveckling (OECD) har stort 
fokus på tillväxt- och sysselsättnings-
skapande åtgärder. OECD:s sakkunska-
per och analyser kring arbetsmarknads-
relaterade frågeställningar kan utgöra 
ett kompletterande bidrag till det nordis-
ka samarbetet inom arbetslivsområdet.

I relevanta sammanhang kommer 
representanter från bl.a. EU, OECD och 
ILO att bjudas in att delta i möten, 
konferenser m.m. 

Samarbete om EU och andra 
internationella aktörer 
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Ministerrådet för arbetsliv (MR-A) 
har det överordnade ansvaret för det 
nordiska samarbetet inom arbetslivs-
området och utgör ett väsentligt forum 
för diskussion och erfarenhetsutväxling 
bland de nordiska ministrarna med 
ansvar för sysselsättning, arbetsrätt och 
arbetsmiljö om hur man på bästa sätt 
tillmötesgår gemensamma utmaningar 
på arbetslivsområdet.

Samarbetet organiseras av ämbets-
mannakommittén för arbetsliv (ÄK-A) 
som sätter upp riktlinjer för samt förde-
lar MR-A:s budget. En flexibel organisa-
tionsstruktur är central för att det 
nordiska samarbetet på arbetslivs-
området effektivt kan igångsätta och 
följa upp på aktuella ärenden. ÄK-A har 
tillsatt tre fasta utskott – arbetsmark-
nadsutskottet, arbetsmiljöutskottet 
och arbetsrättutskottet – och tillsätter 
ad hoc-grupper vid behov. Vid sidan av 
utskotten finns även den nordisk-
baltisk-polska EU-informationsgruppen 
som huvudsakligen följer upp EU:s 
arbete inom arbetsmarknadspolitik, 
arbetsrelaterad lagstiftning och 
arbetsmiljö. 

Utskotten och arbetsgrupperna spelar 
en viktig roll för kunskaps- och erfaren-

hetsutbytet mellan länderna inom 
respektive ansvarsområde. De ska 
även bidra med inspel till MR-A och 
ÄK-A.
 
Även Nordiska institutionen för vida-
reutbildning inom arbetsmiljöområdet 
(NIVA) i Helsingfors tillhör det nordiska 
samarbetet inom arbetslivsområdet, 
jfr omnämnandet på sidan 20. Vidare 
delfinansierar Nordiska ministerrådet 
för arbetsliv Nordjobb-programmet, ett 
mobilitets- och utvecklingsprogram för 
unga nordbor som önskar att arbeta i 
ett annat nordiskt land (www.nordjobb.
net). Ministerrådet finansierar även ett 
informationsprogram om det nordiska 
arbetslivsområdet på skandinaviska och 
engelska (www.arbejdslivinorden.org). 

Vidare skapar det formella samarbetet 
viktiga nätverk mellan nordiska myndig-
hetspersoner inom arbetslivsområdet 
som länderna kan få stort utbyte av 
i konkreta situationer. Det ska påpe-
kas att det vid sidan om det formella 
nordiska samarbetet inom Nordiska 
ministerrådet även finns ett omfattande 
informellt nordisk samarbete, inte sällan 
med lång historia. 

Organisation inom sektorn

http://www.nordjobb.net
http://www.nordjobb.net
http://www.arbejdslivinorden.org
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Nordiska institutionen för vidareutbild-
ning inom arbetsmiljöområdet (NIVA) är 
en nordisk institution inom det nordiska 
arbetslivssamarbetet under Nordiska 
ministerrådet (www.niva.org). NIVA:s 
verksamhet utgår från ett strategiskt 
mandat som beslutas av ÄK-A.

NIVA:s främsta uppgift är att vara ett 
forum för kunskapsspridning inom om-
rådena arbetshälsa och arbetsmiljö. 
NIVA ska skapa dialog kring viktiga 
nydanande arbetsmiljöfrågeställning-
ar som bidrar till ett bättre arbetsliv i 
Norden. Vidare ska NIVA skapa nordiskt 
mervärde genom att organisera sym-
posier, workshoppar och seminarier på 
avancerad akademisk nivå, speciellt på 
områden där det saknas tillräcklig kritisk 
massa i ett enskilt land. 

Arbetshälso- och arbetsmiljöområdet är 
ett tvärfackligt område där utmaning-
arna förändras i takt med ett förändrat 
arbetsliv. Speciella utmaningar under de 
kommande åren ska avspeglas i NIVA:s 
aktiviteter under perioden fram till 2021 
och gäller bland annat: den åldrande 
arbetsföra befolkningen, psykosociala 
risker i arbetslivet, utvecklingen av nya 
teknologier, effektivt förebyggande av 
olyckor i arbetslivet, framtida arbetsfor-
mer och deras inverkan på arbetsförhål-
landena.  

Arbetslivssektorns institution  
för vidareutbildning inom  
arbetsmiljöområdet – NIVA
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De utmaningar och insatsområden som 
omnämns i detta samarbetsprogram 
kommer att vara centrala för det nordis-
ka samarbetet inom arbetslivsområdet 
2018–2021.

Samarbetsprogrammet avspeglas i 
budgeten för MR-A och kommer att 
styra och lägga förutsättningar för de 
tre utskottens verksamhet liksom för 
resten av sektorn.

Inom sektorn läggs särskild vikt vid att 
hålla en gemensam, kontinuerlig och 
tät dialog och informationsutväxling 
som ska bidra till att skapa ny kunskap 
och nya initiativ. Dialogen kommer att 
föregå mellan en rad aktörer som t.ex. 
arbetsmarknadens parter, forsknings-
miljöer samt relevanta myndigheter och 
aktörer. Samarbetet kan ge inspiration 
till nationell politikutveckling inom na-
tionella ramar men kan även utgöra en 
grund för att koordinera synpunkter där 
de bedöms vara relevanta och nyttiga. 

Samarbetsprogrammet kommer att 
konkretiseras och implementeras, sär-
skilt i samband med ordförandeskaps-
aktiviteter och i utskottens verksamhets-
planer. De fasta utskotten råder över 
begränsade projektmedel vilka de pri-
märt brukar för att förbättra kunskaps-
underlaget för erfarenhetsutväxling. 

Detta sker bl.a. genom att kartlägga och 
analysera likheter och skillnader mellan 
de nordiska ländernas åtgärder samt 
effekterna av dessa. Projekten kommer 
att bidra till samarbetsprogrammets 
genomförande.

Det kommer även att genomföras flera 
nordiska konferenser om aktuella teman 
på arbetslivsområdet. Konferenserna 
utgör en grund för utväxling av kunskap 
och erfarenheter mellan länderna, 
skapar mötesplatser samt främjar nät-
verksbyggande och utvecklingsarbete.

Dialogen pågår till stor del mellan 
MR-A, ÄK-A, aktuella utskott och 
Nordiska ministerrådets sekretariat – 
samt med arbetsmarknadens parter. 
Parterna inbjuds till att ge inspel till 
samarbetsprogrammet och kommer 
vanligen även att bjudas in till treparts-
diskussioner om aktuella arbetslivs-
teman i anslutning till de årliga mötena 
för MR-A. Andra aktörer samt råd och 
utskott kommer löpande att bjudas in 
när det är relevant.

Utöver detta förväntas även sektorn 
delta i tvärsektoriella initiativ som 
initieras av t.ex. statsministrarna, MR-
SAM eller Nordiska rådet. Samarbetet 
kommer att i all sin verksamhet inte-
grera Nordiska ministerrådets strategi 

Samarbetsprogrammets 
genomförande

22



för hållbar utveckling och, där det är av 
relevans, även inkludera jämställdhet, 
barn och unga, integration och funk-
tionshinderperspektivet som omnämnts 
på sidan 6. Arbetslivssektorn samar-
betar även med andra sektorer inom 
Nordiska ministerrådet, särskilt Nordiska 

ministerrådet för social- och hälsopolitik 
(MR-S), Nordiska ministerrådet för håll-
bar tillväxt (MR-Tillväxt) och Nordiska 
ministerrådet för jämställdhet (MR-
JÄM). Innan detta samarbetsprogram 
upphör att gälla 2021 görs en erfaren-
hetsuppföljning av programmet.
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Den gemensamma arbetsmarknaden utgör en hörnsten i det 
nordiska samarbetet. En stor och kompetent arbetsstyrka är 
vår viktigaste resurs och formar grunden för en konkurrensstark 
nordisk arbetsmarknad samt för utvecklingen av de nordiska 
välfärdssamhällena. 

Samtidigt står de nordiska arbetsmarknaderna inför betydande 
förändringar till följd av bl.a. demografisk utveckling, ökad 
globalisering, teknologi och internationell konkurrens. 

Samarbetsprogrammet för arbetsliv 2018–2021 pekar ut en rad 
väsentliga utmaningar inom arbetslivssektorn och hur det nordiska 
samarbetet kan bidra till att tillmötesgå dessa.

http://www.norden.org
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