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Svar Rek. 39/2021, Nordens fremtidige arbejdsmarked (Future 
of Work) 

1. Rekommandasjon 
Rekommandasjonen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

 
å redegjøre for prosjekt om framtidens arbeidsliv (FoW) ved Nordisk råds 
sesjon. 

 

2. Meddelelse fra Nordisk ministerråd 
 

Spørsmålene om hvordan arbeidslivet i de nordiske land vil endre seg i fremtiden har 

vært en prioritert problemstilling i Nordisk ministerråd de senere år, og ledet til at 

ministerrådet i 2017 igangsatte det omfattende forskningsprosjektet. Det ble derfor 

gitt en midtveis redegjørelse for prosjektet ved Nordisk råds sesjon i 2019, og en 

redegjørelse for det fullførte prosjektet ved sesjonen i 2021. 

 
Innenfor Nordisk ministerråds Visjon 2030 er et av målene å utvikle ferdigheter og 
velfungerende arbeidsmarkeder som matcher nye krav som følge av grønn 
omstillingen og digitalisering. Fortsatte fokus på fremtidens arbeidsliv i Norden er et 
viktig fundament for MR-As innsatser for å oppnå Nordisk ministerråds Visjon 2030, 
om et grønt, et konkurransekraftig og et sosialt bærekraftig Norden.  

 

Prosjekt om fremtidens arbeidsliv utgjør et viktig grunnlag for MR-As 

samarbeidsprogram 2022-2024, både med et eksplisitt strategisk mål om å skape 

løsninger på de utfordringer fremtidens arbeidsliv medfører, og ved at det inngår 

som et viktig grunnlag for alle mål i samarbeidsprogrammet. MR-A vil i perioden 

fortsette nordisk innsats med å følge opp utvikling i fremtidens arbeidsliv.  

 

Det kan også nevnes at etter redegjørelsen ved Nordisk råds sesjon 2021, så har 

NordForsk besluttet å lansere et enda større og bredere forskningsprogram på 

fremtidens arbeidsliv, med tittel Future Working Life. Det vil bli et omfattende 

program med flere forsknings retninger og en samlet ramme på ca 45 millioner 

norske kroner. Det viser viktigheten av å fortsatt følge dette feltet på et nordisk plan. 

 

Nordisk ministerråd anser herved at rekommandasjonen er oppfylt. 
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