
UDVALGSFORSLAG 

 

 

 

 

J.nr. 21-00069-1 

 

 

A 1869/vækst  

 

Fremlagt af Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden 

Behandles i Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden 
 

Udvalgsforslag 
om Nordens fremtidige arbejdsmarked (Future of Work) 

Forslag 

Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å redegjøre for prosjekt om framtidens arbeidsliv (FoW) ved Nordisk råds se-

sjon 2021. 

Baggrund 

På sitt januarmøte 2021 fikk Utvalget presentert Nordisk ministerråds prosjekt om 

framtidens arbeidsliv (FoW). 

 

Jens Oldgard, seniorrådgiver ved Nordisk ministerråds sekretariat kom til møtet å 

orienterte kort om resultatene av prosjektet FoW som ble lansert i 2017. En bred nor-

disk forskergruppe har bidratt til prosjektet som tar sikte på å belyse utvikling av det 

nordiske arbeidsmarkedet.   

 

Bertil Rolandsson, forsker ved Gøteborgs Universitet orienterte om delprosjektet 

«Den digitale transformasjon av de tradisjonelle måtene å arbeide på». Prosjektet 

går ut på å belyse hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg pga. voksende digitalise-

ring, men også å adressere de politiske utfordringer som utviklingen innebærer. En 

stor del av arbeidsmarkedet kommer til å bli endret men påvirkningen er meget ulik 

etter sektorer. Arbeidskraft vil bli erstattet med nye digitale løsninger men samtidig 

oppstår nye behov for arbeidskraft. Det er tale om en prosess men ikke en dramatisk 

endring, eller paradigmeskifte. Generelt en positiv utvikling som skaper nye mulighe-

ter. Kunnskapsinnholdet i arbeidet vil øke og det kan bidra til polarisering hvis det ik-

ke adresseres med politiske tiltak gjennom utdanning og aktiv arbeidsmarkedspoli-

tikk. Det henvises til en nyhet her:  

https://www.norden.org/no/news/kvinner-vinnere-pa-det-digitaliserte-

arbeidsmarkedet 

 

Utvalget besluttet å etterlyse en formell redegjørelse om FoW prosjektet ved Nordisk 

Råds sesjon i 2021. 

https://www.norden.org/no/news/kvinner-vinnere-pa-det-digitaliserte-arbeidsmarkedet
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Udvalgets synspunkter 

Utvalget for vekst og utvikling finner prosjektet om Nordens fremtidige arbeidsmar-

ked (Future of Work), som har som formål å belyse utvikling av det nordiske ar-

beidsmarkedet og hvordan det påvirkes av økende digitalisering, gir et nyttig inn-

blikk i de politiske utfordringer Nordens står overfor. Av den grunn ønsker utvalget å 

komme i dialog med de ansvarlige nordiske ministre. Et utgangspunkt for en slik dia-

log kan med fordel være at Nordisk ministerråd redegjører for prosjektet under Nor-

disk råds sesjon 2021.  
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