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1. Rekommandation 
Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

 
att Inleda ett informationsutbyte, om hur våra länder hanterar flyktingar och 
invandrare på arbetsmarknaden, och att dessa diskussioner syftar till att nå 
fram till förslag om lämpliga reformer och policylösningar som kan appliceras 
i flera av länderna. Framför allt kunde det vara intressant att se på vilka kon-
kreta åtgärder och verktyg i länderna, som har haft en mätbart positiv effekt. 

att Överväga om det kan finnas anledning att utveckla skräddarsydda regel-
verk eller modeller för vissa grupper av arbetssökande, utan att för den sa-
kens skull favorisera någon grupp framför andra.  

att Överväga om resurser skall avsättas för att möjliggöra nordisk forskning 
och analysarbete om flyktingars och invandrares inträde på den nordiska ar-
betsmarknaden på kort och långs sikt.  

 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 
Første at-sats: 

I det nordiske arbejdslivssamarbejde lægges der betydelig vægt på informationsud-

bytte. Særligt siden 2015 har en stor del af udbyttet af information omhandlet ind-

vandring og arbejdsmarked samt tilknytningen hertil. Dette gælder både på minister- 

og embedsmandsniveau.  

 

Både i 2016 og 2017 havde MR-A en temadiskussion og erfaringsudveksling i forhold 

til integration og arbejdsmarked på sine møder. Disse temadiskussioner har taget 

udgangspunkt i landenes udfordringer, erfaringer, eksempler på vellykket integration 

samt hvilke ordninger og initiativer, der er igangsat. I denne erfaringsudveksling har 

arbejdslivets parter også været inddraget.  

 

MR-A besluttede, som opfølgning på temadiskussionen, ved MR-A 01/17 at sammen-

stille et nordisk kundskabsgrundlag over, hvilke tiltag som virker i forhold til at inte-

grere indvandrere på arbejdsmarkedet, og hvad der kendetegner disse tiltag. Dette 

kundskabsgrundlag forventes at bidrage med en oversigt over hvilke konkrete tiltag 

og værktøjer, som landene har taget i brug, og hvilke effekter landene har opnået 
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ved brugen af disse.  

 

Som en del af formandskabet i Nordisk Ministerråd i 2017 arrangerede Norge en nor-

disk konference om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. På konferencen 

blev de nordiske landenes indsatser for at få flere flygtninge hurtigere i arbejde drøf-

tet. Konferencen bidrog derfor med øget kundskab og erfaringsudveksling mellem de 

nordiske lande om udfordringer, tiltag, strategier og resultater knyttet til integration 

af flygtninge i arbejdslivet. 

 

Både i 2016 og 2017 blev der afholdt uformelle ministermøde mellem de ministre i 

Norden, der har ansvar for integration. På mødet i 2017 var fokus særligt rettet mod 

indvandres og flygtninges deltagelse i arbejdslivet.  

 

Anden at-sats: 

De nordiske lande arbejder på nationalt niveau med modeller, tilpasninger og regel-

værk, som i højere grad retter sig imod den enkelte ny-tilkommende eller gruppe. 

Her kan eksempelvis nævnes tilpasning af sprogoplæring i forhold til forskellige fær-

digheder. I nogle lande er der også etableret hurtigere spor ind på arbejdsmarkedet 

for enkelte grupper af flygtninge1. På nordisk plan er der stor interesse for disse kon-

krete initiativer, og den slags nationale initiativer er en vigtig del af det informations-

udbytte, der pågår på nordisk niveau. Derfor brugte landene på MR-A 01/17 også en 

væsentlig del af temadiskussionen på at drøfte, hvilke tiltag og strategier der har væ-

ret effektive i forhold til grupper med svage grundlæggende færdigheder.  

 

I 2018 afholder Sverige, som en del af sit formandskab, en konference om etablering 

af udenrigsfødte på arbejdsmarkedet. Konferencen vil have fokus på særligt uden-

rigsfødte kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet.  

 

Tredje at-sats:  

MR-A har allerede afsat resurser til nordisk forskning og analysearbejde om flygtnin-

ge og indvandrers indtræden på arbejdsmarkedet. Eksempler på dette:  

 Nyanlända kvinnors etablering på den nordiska arbetsmarknaden 

Studiet afsluttes i 2017. 

 NORDIC-INTRO- Nordisk komparative analyse av integrering av flyktninger 

etter endt introduksjonsprogram.  

Studiet forventes afsluttet i 2019.  

 Arbeidsmiljø og helse blant innvandrerpopulasjoner – en systematisk littera-

turgjennomgang.  

Studiet afsluttes i 2017. 

 Folkeoplysningens og voksenlæringssektorens rolle i integrations- og be-

skæftigelsesindsatsen for flygtninge. 

Rapporten findes her: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5015  

                                                                                                                                                                                        
1 I Sverige findes fx snabbspår, som er rettet mod forskellige mangler på det svenske arbejdsmarked. I Norge arbejdes der med hur-

tigspor, som henvender sig til personer, der har kompetencer, som er efterspurgt på arbejdsmarkedet. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5015
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Som nævnt ovenfor har MR-A netop besluttet på sit møde i 2017, at der skal sam-

menstilles et nordisk kundskabsgrundlag. Dette kundskabsgrundlag forventes fær-

diggjort og fremlagt for MR-A i 2018.  

 

Fokus på øget integration af flygtninge i arbejdslivet er også forankret i det nye sa-

marbejdsprogram for arbejdslivssektoren, som trådte i kraft den 1. januar 2018.  

 

Udover dette følger MR-A også Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for integra-

tion tæt, da mange af aktiviteterne heri har relevans for arbejdslivssektoren. Blandt 

andet benyttes clearing centralen, som drives af Nordens Velfærdscenter (NVC). 

Clearing centralen har et særskilt fokus på, hvad der kan bidrage til hurtigere etable-

ring og integration på arbejdsmarkedet. MR-A har også fulgt samarbejdsprogram-

mets kortlægning over eksisterende viden og forskning om integration, som er udar-

bejdet af NordForsk. Af kortlægningen fremgik det, at der er et ”forskningshul” i for-

hold til visse aspekter af det, der berører integration og arbejdsmarked. NordForsk 

har netop som opfølgning på denne kortlægning valgt at oprette et forskningspro-

gram om integration og migration. Dette programs aktiviteter og resultater har MR-

A intention om at følge.  

 

Som en del af Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for integration er der afsat 

midler som der kan ansøges om til finansiering af projekter om integration2.   

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er opfyldt. 

 

                                                                                                                                                                                        
2 http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/ansoek-om-bidrag-1/ansoekning-om-

finansiering-av-projekt-om-integration  

http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/ansoek-om-bidrag-1/ansoekning-om-finansiering-av-projekt-om-integration
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/ansoek-om-bidrag-1/ansoekning-om-finansiering-av-projekt-om-integration

