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Nefndartillaga 

um framtíðarskipan vinnumála (Future of Work) á Norðurlöndum 

Tillaga 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún geri grein fyrir verkefni um framtíðarskipan vinnumála (FoW) á þingi 

Norðurlandaráðs 2021. 

 

Bakgrunnur 

Á fundi sínum í janúar 2021 fékk nefndin kynningu á verkefni Norrænu 

ráðherranefndarinnar um framtíðarskipan vinnumála (FoW). 

 

Jens Oldgard, aðalráðgjafi á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar, mætti á 

fundinn til að kynna stuttlega niðurstöður verkefnisins FoW sem var hrint af 

stokkunum árið 2017. Breiður hópur norrænna fræðimanna hefur lagt sitt af mörkum 

til verkefnisins, sem beinir sjónum að þróun norræns vinnumarkaðar.   

 

Bertil Rolandsson, fræðimaður við Gautaborgarháskóla, kynnti hlutaverkefnið 

„Stafræn umbreyting hefðbundinna vinnubragða“. Verkefnið snýst um að varpa ljósi 

á hvernig vinnumarkaðurinn muni þróast vegna aukinnar stafvæðingar, en einnig að 

taka á þeim pólitísku áskorunum sem þróunin felur í sér. Stór hluti vinnumarkaðarins 

mun taka breytingum en áhrifin eru mjög misjöfn eftir fagsviðum. Starfsfólk mun 

verða leyst af hólmi af stafrænum lausnum en um leið skapast ný þörf fyrir vinnuafl. 

Hér er um ferli að ræða en ekki byltingarkenndar breytingar eða breytta 

hugmyndafræði. Þróunin er jákvæð almennt séð og skapar ný tækifæri. 

Þekkingargildi vinnunnar mun aukast og það getur stuðlað að misskiptingu ef ekki er 

tekið á málinu með pólitískum aðgerðum með menntunarátaki og virkri 

vinnumarkaðsstefnu. Vísað er til fréttar hér:  

https://www.norden.org/is/news/konur-i-meirihluta-stafraenum-vinnumarkadi 

 

Nefndin ákvað að kalla eftir formlegri greinargerð um FoW verkefnið á þingi 

Norðurlandaráðs 2021. 

https://www.norden.org/is/news/konur-i-meirihluta-stafraenum-vinnumarkadi
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Álit nefndarinnar 

 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin telur að verkefnið um framtíðarskipan 

vinnumála (Future of Work) á Norðurlöndum, sem er ætlað að varpa ljósi á norrænan 

vinnumarkað og skoða hvernig hann verður fyrir áhrifum af aukinni stafvæðingu, veiti 

góða innsýn í þær pólitísku áskoranir sem Norðurlöndin standa frammi fyrir. Af þeim 

sökum óskar nefndin eftir samráði við ráðherra málaflokksins á Norðurlöndum. 

Forsenda slíks samráðs gæti hæglega falist í að Norræna ráðherranefndin geri grein 

fyrir verkefninu á þingi Norðurlandaráðs 2021.  
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