BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG

A 1731/tillväxt
Behandlas i

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens betänkande över
Medlemsförslag
om en välfungerande nordisk arbetsmarknad
Förslag
Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att
Nordiska rådet inte går vidare med Medlemsforslag A 1731 om en välfungerande
nordisk arbetsmarknad.
Bakgrund
I augusti 2017 inkom mittengruppen med ett medlemsförslag som föreslog att man
skulle revidera det nordiska avtalet om en gemensam arbetsmarknad från 1982, och
dess tilläggsprotokoll, för att på så sätt göra avtalet mer anpassat till dagens krav.
Mittengruppen föreslog i sitt medlemsförslag att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att snarast igångsätta arbetet med att revidera/uppdatera överenskommelsen från 1982, trädde i kraft 1983, om en gemensam nordisk arbetsmarknad
och dess tilläggsprotokoll
att se över samtliga övriga överenskommelser och tilläggsprotokoll så att de
inte utgör hinder för ett modernt och effektivt samarbete

Utskottets synpunkter
Som ett första steg i beredningen av medlemsförslaget ställde utskottet en skriftlig
fråga till de nordiska ländernas arbetsmarknadsministrar, för att förhöra sig kring
eventuella EU-rättsliga begränsningar för en sådan nordisk revidering, eller för ingåendet av nya nordiska avtal på arbetsmarknadsområdet.
I svaret från februari 2018, framgick att frågan har analyserats juridiskt 2003-2005,
varpå man fann att arbetsmarknadsområdet sedan EU-inträdet är exklusivt förbehållen EU, och att det är ytterst begränsat vad Norden kan ingå avtal om eller revidera
på området. Dessutom påpekas att otidsenligheter som idag finns inskrivna i det
nordiska avtalet inte tillämpas och därför inte utgör något praktiskt problem. Istället
pekade man på att det strikt nordiska samarbetet på arbetsmarknadsområdet nu-
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mera styrs av Nordiska ministerrådets fleråriga samarbetsprogram.
Den skriftliga frågan och svaret i sin helhet kan läsas här:
http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/e-23-2017 .
Således valde utskottet enhälligt att föreslå att Nordiska rådet inte arbetar vidare
med frågan.
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