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Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens betænkning over 

Ministerrådsforslag 

 ang. Arbejdsliv 2022-2024 

Forslag 

Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at genomföra nytt samarbetsprogram för arbetsliv 2022-2024 

 

Baggrund 

MR-A har utarbetat ett nytt samarbetsprogram för perioden 2022–2024. Syftet med 

samarbetsprogrammet är att fastställa de strategiska prioriteringarna för det for-

mella nordiska regeringssamarbetet inom arbetslivssektorn för perioden 2022–2024. 

 

Arbetet med framtagandet av samarbetsprogrammet sattes igång i början av 2020 

och tar utgångspunkt i Nordiska ministerrådets vision 2030 och dess handlingsplan.  

 

Samarbetsprogrammets mål har utformats utifrån de tre strategiska prioriteringarna 

i visionen:  

- ett grönt Norden 

- ett konkurrenskraftigt Norden  

- ett socialt hållbart Norden.  

 

Dessutom beslutades det att analyser, teman och förslag från rapporten Future of 

Work in the Nordic Countries – Opportunities and Challenges for the Nordic Working Life 

Models, tillsammans med andra – inom sektorn – aktuella arbetslivspolitiska frågor, 

skulle utgöra grunden för arbetet med framtagandet av sektorns nya samarbetspro-

gram.  

 

Nordiska rådet har under framtagandet av samarbetsprogrammet fått möjlighet att 

komma med inspel till programmets innehåll och kommentarer till utkastet till pro-

gram.  

 

Andra aktörer har också beretts möjlighet att framföra synpunkter under processen, 

såsom till exempel arbetsmarknadens parter och civilsamhället. Samarbetspro-
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grammet har även varit föremål för offentlig konsultation. 

 

Samarbetsprogrammet för arbetslivssektorn 2022–2024 pekar på några av de viktig-

aste utmaningarna inom arbetslivsområdet, och hur nordiskt samarbete kan bidra till 

att möta dessa. 

 

Under programperioden kommer samarbetet huvudsakligen fokusera på visionens 

tre strategiska prioriteringar med underliggande mål:  

 

Ett grönt Norden 

• Säkra en arbetsstyrka med matchande kompetens för den gröna omställ-

ningen 

• Säkra att den gröna omställningen skapar anständiga jobb 

 

Ett konkurrenskraftigt Norden 

• Öka arbetsmarknadsdeltagandet bland utsatta grupper 

• Stabilisera de nordiska arbetsmarknaderna efter COVID-19-krisen och rusta 

dem mot framtida kriser 

• Säkra ordnade förhållanden på arbetsmarknaden 

• Skapa lösningar på utmaningar framtidens arbetsliv medför 

 

Under programperioden kommer MR-A också att fortsatt samarbeta om EU-frågor, 

bland annat när det gäller lagstiftningsinitiativ från Europeiska kommissionen. Sam-

arbetet med andra internationella aktörer såsom Internationella arbetsorganisation-

en (ILO) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

kommer också att fortsätta. 

 

Budget/Resursmässiga konsekvenser 
MR-A:s budgetram för 2021 är 14,4 MDKK, vilket är en minskning med 5,2 % i förhål-

lande till 2020. Vidare har MR-SAM i sin indikativa budgetplan för 2022–2024 lagt 

fast en successiv minskning på MR-A:s budget om totalt 15 %.  

 

Udvalgets synspunkter 

Utskottet för tillväxt och utveckling godkänner samarbetsprogrammet för arbetsliv 

då det är ett välgrundat samarbetsprogram som både blickar framåt i hur man möter 

framtidens utmaningar på den nordiska arbetsmarknaden bland annat inom arbets-

kriminalitet och Covid-kris samt i hur den understödjer visionens tre strategiska prio-

riteringar. 

 

Programmet stärker dessutom det tvärsektoriella samarbetet samt ger möjligheter 

för samarbeten inom gemensamma intresseområden, erfarenhetsutväxling för inspi-

ration till nationell politikutveckling samt utveckla nordiska lösningar inom arbets-

marknadsområdet.  
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Dock ska det noteras att budgetplanen för 2022–2024 har en minskning för MR-As 

budget på totalt 15 %.  

 

Norden den 7 september 2021 

Ann-Sofie Alm (M) 

Arman Teimouri (L) 

Eveliina Heinäluoma (sd) 

Joakim Strand (sv) 

Lorena Delgado Varas (V) 

Lulu Ranne (saf) 

Nils Aage Jegstad (H) 

 

Orla Hav (S) 

Pyry Niemi (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Solfrid Lerbrekk (SV) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Torhild Bransdal (KrF) 

 


