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Fokusområder for Arbejdsmarkedsudvalget 2020 

 
Baggrund 
 
Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv (MR-A) har lavet et samarbejdsprogram for perioden 
2018-2021, der angiver det strategiske fokus for det formelle regeringssamarbejde i 
perioden. 
 
Med dette som udgangspunkt har Ministerrådets Arbejdsmarkedsudvalg valgt i 2020 
at koncentrere sin virksomhed om følgende tre områder: 
 
1. Mobilitet blandt jobsøgende som har ydelser med sig fra hjemlandet. 

 
Hvis arbejdstagerne i Norden har vilje til og gode muligheder for at søge arbejde i en 
anden region end der hvor de har bopæl (intern mobilitet) eller i et andet land (ekstern 
mobilitet) kan det betyde, at virksomheder får bedre adgang til den rette arbejdskraft, 
og at arbejdssøgende kommer hurtigere i arbejde. Derfor skal det undersøges, 
hvordan mobiliteten kan fremmes blandt modtagere af arbejdsløshedsydelser. Med 
mobilitet menes både geografisk og erhvervsmæssig mobilitet, samt pendling. Dette 
gøres gennem to delanalyser. 
 
Delanalyse 1 – intern mobilitet 
 
Analyser fra NAV i Norge viser, at sandsynligheden for både geografisk og 
erhvervsmæssig mobilitet øges når dagpenge-/erstatningsperioden nærmer sig 
slutningen. Mens der er lav sandsynlighed for, at de ledige flytter efter nyt job, viser de 
stor fleksibilitet med hensyn til pendling og erhvervsmæssig mobilitet. Mange 
begynder at arbejde i en anden profession, end den de havde før de blev arbejdsløse. 
Dette kan vise sig at være en vigtig udvikling, f.eks. i lyset af fremtidig automatisering 
og digitalisering af arbejdsmarkedet. Arbejdsløse er mere mobile, når arbejdsløsheden 
er høj, og der kan være stor variation i mobiliteten mellem forskellige grupper af 
arbejdsløse. 
 
Delanalyse 2 – ekstern mobilitet 
 
STAR’s (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Danmark) undersøgelser viser, 
at 48 % af de jobsøgende (2018), som kommer til Danmark for at søge arbejde med 
arbejdsløshedsydelse fra hjemlandet (EU-Forordning 883/2004), kommer fra Norden. 
Selv om de nordiske arbejdsmarkeder er tæt forbundne, er der alligevel variationer af 
konjunkturel og strukturel art landene imellem, hvilket medfører, at der kan være 
mangel på én type af arbejdskraft i det ene land, som er karakteriseret af overudbud i 
et eller flere af de andre nordiske lande. 
 
Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at skabe mere sammenlignelig, nordisk viden om 
mobilitet blandt jobsøgende, som modtager arbejdsløshedsydelser, når de rejser 
mellem de nordiske lande samt evt. Færøerne, Grønland og Åland.  
 
Det foreslås derfor, at der laves en analyse, som skal understøtte tiltag, der kan sikre, 
at mobile nordiske jobsøgende, der tager ophold i en anden region eller et andet 
nordisk land, i højere grad besætter stillinger i virksomheder, der mangler arbejdskraft. 
Analysen skal også bevirke, at landenes myndigheder kan udveksle erfaringer og best 
practice. 
 
Studier inden for temaet kunne f.eks. omhandle følgende problemstillinger: 
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• Hvad er kravene til mobilitet for ydelsesmodtagere i de nordiske lande? 

• Hvordan praktiseres mobilitetskravet? 

• Hvordan kan man øge den geografiske og erhvervsmæssige mobilitet for 
ydelsesmodtagere både internt og eksternt? 

• Findes der evidensbaseret forskning/kontrollerede forsøg/effektundersøgelser 
som kan vise til effektive virkemidler, lovgivning og regler, som kan pege på 
effektive metoder? Hvad virker, og hvad virker ikke?  

• Hvad er den typiske profil for de jobsøgende, som søger job i et andet nordisk land 
mens de modtager ydelse fra hjemlandet? Herunder gennemsnitsalder, 
uddannelse, erhvervserfaring osv.? (EU-Forordning 883/2004) 

• Hvilke barrierer oplever de jobsøgende i forhold til at flytte 
geografisk/erhvervsmæssigt? 

• Hvordan er brugeroplevelsen for de jobsøgende, der rejser rundt i landene, og 
hvordan bliver de modtaget ved registrering, støttet i jobsøgning osv.? 

• Hvilke effektive former for foranstaltninger, understøttelse, hjælpeordninger er 
der i landene for at sikre en højere grad af mobilitet (f.eks. forordninger, 
flyttebidrag, mulighed for at komme til jobsamtale, tiltag og services)? 

• Hvor mange jobsøgende lykkes med at finde arbejde i et andet land mens de 
modtager dagpenge fra hjemlandet? 

 
Supplerende links: 
 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+v
elferd/Arbeid+og+velferd/geografisk-og-yrkesmessig-mobilitet-blant-arbeidsledige 
 
2. Analyse af arbejdsformidlingernes møde med udenlandske arbejdstagere. 

 
Udenlandsk arbejdskraft er et vigtigt supplement til den nationale arbejdsstyrke i de 
nordiske lande for at kunne opretholde vækst og velfærd med den aktuelle 
demografiske udvikling. De nationale arbejdsformidlinger bør derfor være forberedt på  
at møde udenlandske arbejdstagere og yde en service, der bedst muligt understøtter et 
match med ledige nationale stillinger.  
 
Det foreslås at lave en analyse af de nationale arbejdsformidlingers møde med 
udenlandske arbejdstagere, som netop er indrejst eller melder sig ledige for at 
afdække, hvordan frontmedarbejdere og IT-systemer i de nordiske lande forholder sig 
til arbejdstagere, der ikke har nationale sprogfærdigheder, ID osv. Temaets fokus ligger 
på nytilkomne udenlandske arbejdstagere. 
 
Studier inden for temaet kunne f.eks. omhandle følgende problemstillinger: 
 

• Hvordan møder de nationale arbejdsformidlinger udenlandske arbejdstagere? 

• Hvilke krav og muligheder findes der nationalt for at registrere sig som 
jobsøgende for udenlandske arbejdstagere?  

• Hvilke tilbud findes der, hvis man ikke behersker det nationale sprog? Er det fx 
muligt at betjene IT-systemerne, oprette CV og profiler, få rådgivning, deltage i 
jobrettede tilbud mm. på andre sprog? 

• Hvilke digitale værktøjer bruges, og hvilken slags hjælp kan jobsøgende, der 
mangler digitale færdigheder, få i de forskellige lande? Kan udlændinge uden 
nationalt ID/personnummer eller sprogfærdigheder eksempelvis benytte sig af 
disse? 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/geografisk-og-yrkesmessig-mobilitet-blant-arbeidsledige
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/geografisk-og-yrkesmessig-mobilitet-blant-arbeidsledige
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• Hvilke politikker, vejledninger, retningslinjer eller checklister benytter 
arbejdsformidlingerne? 

• Hvordan er arbejdsdelingen mellem nationale arbejdsformidlinger, EURES 
(European Employment Services) og evt. andre centrale aktører på området?  

• Findes der vejlednings- eller kompetenceudviklingsværktøjer for frontpersonalet 
i mødet med arbejdssøgere med udenlandsk baggrund? Fx uddannelse vedr. EU-
regler, anti-diskrimination mm., særlige tiltag for at forhindre at der opstår 
sprogbarrierer? 

 
3. Etablering på arbejdsmarkedet for kvinder, som ikke deltager i etablerings- 

eller integrationsprogrammer. 
  

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker et studie af den gruppe kvinder, som har ret til at 
deltage i integrations- og etableringsprogrammer, men som ikke er tilmeldt 
arbejdsformidlingernes integrations- og etableringsprogrammer eller tilsvarende 
arbejdsmarkedspolitiske tiltag i landene, da det er en gruppe ledige, som i mindre grad 
udnytter de typiske tiltag, som arbejdsformidlingerne tilbyder. 
 
Studier inden for temaet kunne f.eks. omhandle følgende problemstillinger: 
 

• Hvordan ser arbejdsmarkedsetableringen ud for gruppen af udenlandske 
kvinder, der ikke er tilmeldt integrations- og etableringsprogrammer i forhold til 
andre sammenlignelige grupper, f.eks. med hensyn til uddannelsesniveau, alder 
og husholdningssammensætning? 

• Hvilken indsats gøres der i landene for at fremme deres etablering/integration 
på arbejdsmarkedet? 

• Hvordan arbejder arbejdsformidlingerne og andre relevante aktører i de 
forskellige lande med opsøgende arbejde? 

• Hvordan arbejder arbejdsformidlingerne og andre relevante aktører i de 
forskellige lande med att motverka stereotypa föreställningar eller attityder 
inom den egna verksamheten, gentemot denna grupp? 
 

• Et aspekt kunne være, hvad der gøres i forhold til forældreorlov og barnomsorg 
i landene (hvilket kan være relevant for integrations- og etableringsindsatsen). 

• Findes der eksempler på ikke-statslige tiltag for denne gruppe, f.eks. fra 
civilsamfundet i de nordiske lande? 

 


