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1. Innledning 
Andre halvår av 2021 var preget av høy aktivitet på sysselsettings- og sosialområdet i EU-
institusjonene. Effektene av koronapandemien har gitt EUs sosiale søyle ny aktualitet. Pandemien har 
synliggjort sosiale forskjeller og understreket betydningen av sosiale sikkerhetsnett. Dette har 
påvirket den europeiske diskusjonen om arbeidslivspolitikk. 

Europakommisjonen la dette halvåret frem en rekke nye forslag som var varslet i handlingsplanen for 
den europeiske søyle for sosiale rettigheter. Et aktivt Europaparlament presset på for fortgang i 
arbeidet, og medlemslandene i Rådet klarte å enes om felles posisjoner i vanskelige saker. 

Dette var også et halvår hvor våre skandinaviske naboland, Sverige og Danmark, markerte sin 
misnøye med politikkutviklingen i EU på områder som minstelønn og likelønn. Landene frykter for 
konsekvensene for den nordiske arbeidslivsmodellen og at partenes ansvar for lønnsdannelsen skal 
undergraves, dersom EU-lovgivning som berører lønnsdannelsen blir for detaljert.  

Rett før jul avbrøt svensk LO samarbeidet med europeisk fagbevegelse, ETUC. De begrunnet dette 
med at ETUC hadde motarbeidet LO i spørsmålet om et europeisk minstelønnsdirektiv1.  

Det er ikke noe nytt at Norden og andre nordeuropeiske land skiller seg fra øvrige EU-land i synet på 
sysselsettings- og sosialpolitikken. Likevel oppleves tonen som skarpere nå. Det er en synlig kløft 
mellom Europakommisjonen og Europaparlamentet som har høye ambisjoner for et mer sosialt 
Europa, og de landene som frykter at EU beveger seg for langt inn på arbeidslivs- og sosialområdet. 
På vei inn i et nytt år spør mange seg om det er mulig å lukke denne kløften med felles kompromisser 
i viktige saker som snart er på vei inn i sluttfasen. 

  

2. Slovenia hadde formannskapet i EU andre halvår av 2021 
1. juli 2021 overtok Slovenia formannskapet i EU under slagordet Together. Resilient. Europe. Det ble 

avholdt et uformelt møte for arbeidsministrene, EPSCO, i Brdo pri Kranju i starten av juli, men på 

grunn av smittevernsbegrensninger ble EØS-landene ikke gitt anledning til å delta her2.  

I oktober arrangerte det slovenske formannskapet en høynivåkonferanse om livskvalitet og 
arbeidskvalitet, som fokuserte på temaer som balansen mellom familieliv og arbeidsliv, livslang 
læring og helse, miljø og sikkerhet3. 

I Rådet og i rådsarbeidsgruppene holdt det slovenske formannskapet et høyt tempo i arbeidet med 
saker som minstelønnsdirektivet og likelønnsdirektivet, og overrasket mange med å gjøre store 
fremskritt på kort tid. Like før jul var de svært nære på å lande et kompromiss i forhandlingene om 
trygdekoordineringsforordningen, en svært vanskelig sak som mange formannskapsland har forsøkt å 
løse før dem, men de mislyktes på målstreken. 

Som et lite medlemsland la Slovenia vekt på å lytte til alle medlemslandenes synspunkter og strekke 
seg langt for å finne kompromisser, noe de høstet mange lovord for på det avsluttende EPSCO-møtet 
i desember 2021.  

 

 
1 Minimilönerna: LO bryter med Europafacket – Arbetet 
2 EU employment and social affairs ministers advocate more inclusive labour markets for all 
generations - Slovenian Presidency of the Council of the EU 2021 (europa.eu) 
3 "Quality work for the Quality of Life" High-Level Conference - Slovenian Presidency of the Council of 
the EU 2021 (europa.eu) 

https://arbetet.se/2021/12/20/minimilonerna-lo-drar-in-sitt-stod-till-europafacket/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/eu-employment-and-social-affairs-ministers-advocate-more-inclusive-labour-markets-for-all-generations/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/eu-employment-and-social-affairs-ministers-advocate-more-inclusive-labour-markets-for-all-generations/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/events/quality-work-for-the-quality-of-life-high-level-conference/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/events/quality-work-for-the-quality-of-life-high-level-conference/
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3. EUs arbeidsmarkeder i bedring etter koronapandemien 
Europakommisjonen la 24. november frem den årlige rapporten Joint Employment Report, som gir 
en status for situasjonen på de europeiske arbeidsmarkedene og overvåker hvordan EUs 
arbeidsmarkedsretningslinjer implementeres4. 

Rapporten viser at koronapandemien satte en stopper for den positive utviklingen som 
arbeidsmarkedene i EU hadde hatt frem mot 2020. Gjenopphentingen er nå i gang, men 
sysselsettingen i EU er fortsatt lavere enn før pandemien rammet.  

• Sysselsettingsraten i EU (for aldersgruppen 20-64) er nå på 72,8 prosent (Q2 2021) og på vei 
oppover. Fortsatt gjenstår noe før sysselsettingen er tilbake på nivået før pandemien – 73,3 
prosent (Q4 2019). 

• I september 2021 var arbeidsledighetsraten i EU 6,7 prosent. Ungdomsarbeidsledigheten var 
på 17,4 prosent, altså tre ganger så høy som i arbeidsstyrken sett under ett.  

• Det er store variasjoner mellom landene. I Spania var arbeidsledigheten 14,5 prosent, mens 
Tsjekkia og Nederland lå under 3 prosent. 

• Antall arbeidede timer per arbeidstaker økte med 13,3 prosent fra Q4 2020 til Q2 2021. 

• Det blir flere arbeidende fattige i Europa, opp fra 8,5 prosent i 2010 til 9 prosent i 2019. Det 
vises til at noe av forklaringen ligger i at lovfestede minstelønninger er lave i mange land. 

 

Figur 1. Gjenopphentingen på arbeidsmarkedene befester seg.  
Fra Joint Employment Report 2022. 

Kommisjonen konkluderer i rapporten med at 
raske og målrettede politiske grep, både i 
medlemslandene og på EU-nivå, gjorde krisen 
på arbeidsmarkedet mindre enn den kunne ha 
blitt. Særlig nevnes låneordningene SURE og 
REACT-EU som viktige i denne sammenhengen. 
Også bruken av short term work schemes 
vurderes som et effektivt virkemiddel for å 
bevare arbeidstilknytningen i krisetid.  

 

En måned før jul traff den nye omikron-
varianten Europa. Inngripende smittevernstiltak 
er satt i verk i mange land. Det er foreløpig 
usikkert hvor lenge denne nye nedstengningen 
vil vare, og hvilken effekt den vil ha på EUs 
arbeidsmarkeder. 

 

Samtidig som arbeidsledigheten er så høy som 6,7 prosent, er det også tegn til mangel på 
arbeidskraft i EU-landene. Denne mangelen forventes å øke fremover, særlig i bransjer som bygg- og 
anlegg, helse- og omsorg og IKT. I følge rapporten kan koronakrisen ha akselerert endringen i 
arbeidstakernes kompetanseprofil som var i gang allerede før pandemien; et skifte bort fra lav- til 
høykvalifikasjonsjobber. Det pekes på viktigheten av kompetanseheving og omskolering for å øke 
sysselsettingen og tette kompetansegapet.   

 
4 2022 European Semester: Proposal for a Joint Employment Report | European Commission 
(europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu/
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/short-time-work
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-proposal-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-proposal-joint-employment-report_en
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Sentralt i EUs arbeid med å gjenreise økonomien etter koronapandemien står 
gjenoppbyggingspakken Next Generation EU, som ble vedtatt i desember 2020. Dette 
gjenoppbyggingsinstrumentet, hvor kommisjonen tar opp lån på vegne av EU, er en nyskapning i EU-
samarbeidet. Europakommisjonen gis tillatelse til å låne 750 milliarder euro. Hoveddelen (670 
milliarder) av midlene går inn i det såkalte gjenoppbyggingsinstrumentet (Recovery and Resilience 
Facility). Disse midlene kan både lånes ut til medlemslandene og gis som tilskudd. For å få tilgang til 
midler må medlemslandene utarbeide en gjenoppbyggingsplan.  

I sin tale til EUs arbeidsministre 15. oktober sa kommissær Schmidt at om lag 30 prosent av midlene i 
de 25 planene som var mottatt så langt, er satt av til å fremme sysselsetting, kompetanseheving og 
sosialpolitikk.  

 

4. Ny vind i seilene for EUs sosiale søyle 
Den sosiale søylen ble proklamert på Gøteborg-toppmøtet i 2017. Søylens 20 bærende prinsipper 
skal være et kompass som viser veien mot et enda mer rettferdig og inkluderende Europa med 
velfungerende arbeidsmarkeder5.  

Som nevnt over har den sosiale søyle fått fornyet oppmerksomhet med koronapandemien, noe som 
påpekes av flere kommentatorer6. Pandemien har rammet skjevt, og det er en bekymring for økende 
forskjeller, sosial fragmentering og arbeidsledighet som biter seg fast som følge av krisen7. Når 
Europa nå skal gjenreises etter pandemien, må den sosiale dimensjonen få en fremtredende rolle i 
EUs politikkutvikling, sies det.  

Under det portugisiske formannskapet i EU våren 2021 samlet EUs ledere seg om tre ambisiøse 
målsettinger som skal innfris innen 2030: 

• Minst 78 prosent av befolkningen i aldersgruppen 20-64 år skal være sysselsatt i 2030. Mot 
slutten av 2019 var tallet 73,1 prosent. 

• Minst 60 prosent av voksne skal årlig delta på etterutdanning. I 2016 var andelen 37 prosent. 

• Antallet personer som er i risiko for fattigdom eller sosial utestengelse bør reduseres med 
minst 15 millioner. I 2019 befant 91 millioner EU-borgere seg i den kategorien. 
 

4. mars 2021 presenterte Europakommisjonen sin handlingsplan for å oppfylle målene8. Enkelte 
initiativer fremmes på EU-nivå, som f.eks. direktiver om minstelønn, likelønn og plattformarbeideres 
rettigheter. Andre tiltak forventes løst på nasjonalt nivå, gjennom landenes oppfølging av strategier 
og rådsrekommandasjoner på områder som livslang læring, sosialpolitikk, likestilling og integrering. 
De mest sentrale tiltakene omtales under. 

Medlemslandenes etterlevelse og måloppnåelse koordineres og overvåkes gjennom de etablerte 
instrumentene det europeiske semester og den sosiale resultattavlen9. Slik forsøker man å sikre 
fremdrift på alle områdene i søylen, også dem som ikke omfattes av bindende direktiver, og det 
understrekes at landenes egen innsats er avgjørende for å nå de ambisiøse målene man har satt seg. 

 

 
5 The European Pillar of Social Rights in 20 principles | European Commission (europa.eu) 
6 Europe has rediscovered the social market economy | Financial Times (ft.com) 
7 Commission warns against the risk of the COVID19 becoming a social crisis – EURACTIV.com 
8 The European Pillar of Social Rights Action Plan | European Commission (europa.eu) 
9 The European Semester | European Commission (europa.eu) og Social scoreboard indicators - 
European Pillar of Social Rights - Eurostat (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://www.ft.com/content/c6760232-80cc-4a25-a1a1-7315f620b63c
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/commission-warns-against-the-risk-of-the-covid19-becoming-a-social-crisis/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
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Status: Et europeisk minstelønnsdirektiv 
Europakommisjonen presenterte høsten 2020 sitt forslag til et europeisk minstelønnsdirektiv. Dette 
har vært en av de høyest profilerte sakene på arbeids- og sosialområdet under den sittende 
kommisjonen10. Formålet med minstelønnsdirektivet er å sikre at arbeidstakere i EU beskyttes av 
tilstrekkelige minstelønninger som gir mulighet for en verdig tilværelse uansett hvor de arbeider. 
Siden lønn er nasjonalt ansvar, settes det ingen konkrete krav til nasjonale nivåer på minstelønn.  

Det foreslås ulike regler for land med lovfestet minstelønn og land med lønnsfastsettelse gjennom 
kollektive avtaler. Land hvor lønnen i dag settes gjennom forhandlinger mellom arbeidslivets parter, 
skal ikke pålegges å innføre lovfestet minstelønn. 

I Sverige og Danmark har motstanden mot minstelønnsdirektivet vært kraftig, fordi man frykter at 
direktivet kan undergrave den nordiske arbeidslivsmodellen.  

Etter at kommisjonen la fram sitt forslag til regelverk gikk saken videre til parallell behandling i EUs to 
lovgivende organer, Europaparlamentet og Det europeiske råd (Rådet). Under behandlingen i Rådet 
før jul støttet Sverige kompromissteksten, men med tydelige forbehold. Danmark stemte nei. 

Nå som både Europaparlamentet og Rådet har sine respektive forhandlingsposisjoner, er det klart for 
de avsluttende trilogforhandlingene11. Selv om avstanden mellom partene er stor er sannsynligheten 
høy for at et europeisk minstelønnsdirektiv kan bli vedtatt i første kvartal 2022. Det påtroppende 
franske formannskapet i EU har løftet frem denne saken som en av sine prioriterte saker. 
 
I Norge er det gjort en foreløpig vurdering som tilsier at direktivforslaget ikke faller innenfor EØS-
avtalens saklige og geografiske virkeområde slik det er definert i EØS-avtalens hoveddel med 
tilhørende vedlegg og protokoller.  

 

Status: Direktiv om lønnstransparens 
Kommisjonen la 4. mars frem et direktivforslag som har som formål å styrke likelønnsprinsippet ved 
hjelp av større grad av innsyn i lønnsfastsettelsen, rapporteringskrav og håndhevingsmekanismer12. 
Med direktivet ønsker Kommisjonen å innføre felles standarder for åpenhet omkring lønn og 
lønnsfastsettelse hvor arbeidstagere kan gjøre sin rett til likelønn gjeldende. Europakommisjonen 
ønsker videre å fremme lik praktisering av nøkkelbegreper for likelønn i et i et felleseuropeisk 
arbeidsmarked, og at det etableres håndhevelsesmekanismer for etterlevelse av standardene. 
 
Medlemslandene i EU har gjennom høsten hatt en overraskende rask saksbehandling av dette 
direktivforslaget. Allerede 6. desember ble likestillingsministrene i EU enige om en felles 
forhandlingsposisjon (en såkalt general approach). Generelt er mange land positive til forslaget, men 
det er også reist bekymringer rundt manglende respekt for nasjonal kompetanse, og arbeidslivets 
parters rolle og autonomi. Flere land har også uttrykt bekymring for administrative og økonomiske 
byrder, særlig for små og mellomstore bedrifter.      
 

 
10 Adequate minimum wages in the EU - Employment, Social Affairs & Inclusion - European 
Commission (europa.eu) 
11 For at ny EU-lovgivning skal vedtas, kreves det enighet mellom EUs to lovgivende organer, 

Europaparlamentet og Rådet. Trilogforhandlinger er uformelle trepartsmøter hvor Rådet, 

parlamentet og kommisjonen møtes i et forum hvor de kan forhandle og avdekke 

kompromissløsninger. 

12 EUR-Lex - 52021PC0093 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1539&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1539&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0093
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Europaparlamentet ventes ikke å fastsette sin forhandlingsposisjon før tidligst i februar 2022. 
Deretter er det ventet at trilogforhandlinger står for døren. 
 

Nytt direktiv for å forbedre arbeidsforholdene for plattformarbeidere 
Plattformøkonomien er i sterk vekst, og antall plattformarbeidere er forventet å stige til 43 millioner i 
2025. Europakommisjonen understreker at denne typen selskaper bidrar med innovasjon og 
fleksibilitet, svarer på etterspørsel blant forbrukere og kan gi sårbare grupper lettere tilgang til 
arbeidsmarkedet. Samtidig understreker kommisjonen at også plattformarbeidere bør få ta del i 
arbeidstakerrettigheter og sosiale rettigheter. 
 
Kommisjonen la derfor i desember frem en pakke bestående av et direktivforslag, samt en utkast til 
en ny veileder som skal fremme kollektive forhandlinger for selvstendig næringsdrivende uten 
ansatte. Disse initiativene etterfølger to omfattende åpne konsultasjonsrunder med partene i 
arbeidslivet, og de følger også opp Europaparlamentets resolusjon om samme tema fra tidligere i 
høst.  
 
I følge kommisjonen kan det foreslåtte nye EU-direktivet innebære at opp mot 4,1 millioner nye 
personer får status som arbeidstakere, med bedre sosiale rettigheter, kollektiv representasjon og 
høyere lønn. 

Direktivets formål er: 

• å forbedre arbeidsforholdene for plattformarbeidere gjennom at personens status som 
arbeidstaker eller oppdragstaker avklares på en korrekt måte,   

• å fremme transparens, rettferdighet og ansvarlighet i måten algoritmer styrer arbeidet 

• å fremme transparens i plattformarbeid på tvers av grenser, og fremme at relevant regelverk 
håndheves. 

 
Direktivets hjerte er forslaget om en lovfestet presumpsjonsregel: Det skal legges til grunn at 
plattformarbeidere er arbeidstakere der hvor selskapet kontrollerer arbeidsutførelsen. Selskapet 
kontrollerer arbeidsutførelsen dersom minst to av fem nærmere angitte kriterier er oppfylt. 
Presumpsjonen kan bestrides fra plattformselskapets side dersom de mener det ikke foreligger et 
arbeidstakerforhold, men bevisbyrden ligger hos plattformselskapet. 
 

Nye retningslinjer om kollektive forhandlinger for selvstendig næringsdrivende uten ansatte 

Kommisjonens andre initiativ, som skal komplettere direktivforslaget om plattformarbeideres 
arbeidsvilkår, er utkast til en ny veileder for hvordan EUs konkurranselovgivning skal 
forstås13. Formålet er å sikre at EUs konkurranselovgivning ikke skal stå i veien for at selvstendig 
næringsdrivende uten ansatte, såkalte «solo self employed», kan forhandle kollektivt og forbedre 
sine arbeidsforhold.  

Forslaget til direktiv skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union, 
mens utkast til veileder sendes på offentlig høring med frist 24. februar 2022. 

 
13 2021 collective bargaining 2 (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-collective-bargaining-2_en
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Nye rådsrekommandasjoner om livslang læring 
Europakommisjonen legger vekt på riktig kompetanse og livslang læring som grunnleggende for å 
lykkes med gjenoppbyggingen etter pandemien, og den grønne og digitale omstillingen. Det 
fremheves at konsekvensene på individnivå av at en lav andel voksne deltar i opplæring kan være 
høyere risiko for arbeidsløshet, lavere lønn og lavere jobbtilfredshet. Konsekvensene for arbeidslivet 
og samfunnet inkluderer redusert produktivitet i bedrifter, og lavere motstandskraft i økonomien.  

Europakommisjonen la i desember frem to initiativer som skal understøtte satsingen på livslang 
læring; rådsrekommandasjoner om henholdsvis minikvalifikasjoner («micro-credentials») og 
individuelle læringskontoer. De to forslagene skal samlet gjøre det enklere for folk å oppdatere 
kompetansen sin gjennom arbeidslivet ved å adressere utfordringer på tilbuds- og 
etterspørselssiden14. 
 

• Forslag til rådsanbefaling om minikvalifikasjoner («micro-credentials») skal bidra til videre 
utvikling av fleksible og modul-baserte læringsmuligheter innen utdanning, opplæring og 
arbeidsliv. Rådsanbefalingen foreslår en felles definisjon og standarder for 
minikvalifikasjoner i EU. 

• Forslag til rådsanbefaling om individuelle læringskontoer anbefaler at medlemslandene 
etablerer individuelle opplæringskontoer for alle voksne i arbeidsfør alder. Kontoene 
beskrives som digitale lommebøker med opplæringsrettigheter, som sikrer voksne 
økonomisk støtte til relevant opplæring.  

 

Spansk-belgisk forslag om ny sosial varslingsmekanisme 
På arbeidsministrenes møte (EPSCO) den 15. oktober, la Spania og Belgia frem et felles forslag om en 
såkalt «social alert mechanism» (en sosial varslingsmekanisme). Dette skal være et nytt 
overvåkningsverktøy som skal måle den sosiale situasjonen i hvert EU-land, inspirert av den etablerte 
prosedyren for å avdekke makroøkonomiske ubalanser (MIP).  

Formålet med det nye instrumentet skal være å skjerpe fokuset på sysselsettings- og sosialpolitikk i 
medlemslandene. Instrumentet skal støtte opp under den europeiske søylen for sosiale rettigheter.   

Forslaget fikk støtte fra mange land, herunder fra det påtroppende formannskapslandet Frankrike. 
Det er ventet at forslaget vil utredes nærmere neste halvår. 

 

5. Det grønne skiftet og rettferdig omstilling 
Omstillingen til et klimanøytralt samfunn er et kjernespørsmål som griper inn i alle politikkområder i 
EU. Klimapakken "Klar for 55" (Fit for 55) ble lagt frem i juli 2021 og skal gjøre at EU når målet om å 
redusere netto utslipp av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030.  

Klar for 55 ble i desember fulgt opp med en rådsrekommandasjon om rettferdig grønn omstilling, 
med fokus på omstilling i arbeidsmarkedet15. Rekommandasjonen inneholder råd til EUs 
medlemsland om hvilke tiltak de bør sette i verk for å lykkes med å skape nye jobber, å klare den 
kompetansemessige omstillingen som følger av det grønne skiftet, og sikre at ingen faller fra, i tråd 
med den europeiske søylen for sosiale rettigheter. 

 
14 Q&A: Individual learning accounts and micro-credentials (europa.eu) 
15 Commission presents guide for a fair transition towards climate neutrality - Employment, Social 
Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6477
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10125&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10125&furtherNews=yes
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I et arbeidsdokument skriver kommisjonen at det grønne skiftet forventes å ha stor betydning for 
arbeidsmarkedene i Europa; 

• Med riktige tiltak kan det grønne skiftet føre med seg stor jobbvekst: Rundt 1 million nye 
jobber kan skapes innen 2030, særlig jobber i midtsjiktet hva gjelder kompetanse og lønn. 

• Det forventes en netto jobbvekst i Europa som følge av det grønne skiftet, men dette 
forutsetter at man gjennom riktige tiltak klarer å sikre velfungerende arbeidsmarkeder og 
hindre kompetansebrister. 

• Det forventes en nedgang i sysselsettingen i kraftkrevende næringer som for eksempel 
kullindustri og bilindustri. 

• Samtidig forventes det at disse næringene vil klare å restrukturere og omstille seg på en 
måte som skaper nye jobber. For eksempel kan en nedgang i tradisjonelle bilindustrijobber 
følges av en vekst i sysselsettingen i blant annet batteriproduksjon og ladeinfrastruktur. 
Bygge- og anleggsbransjen kan også vente vekst, sammen med jobber i vann- og 
avløpsbransjen, byplanlegging og jobber i sirkulærokonomien.  

 

Kommisjonen kommer med en verktøykasse av tiltak som de ber landene vurdere, blant annet: 

• Overvåke hvordan det grønne skiftet rammer ulike grupper og regioner ulikt. Evaluere 
reformer i samarbeid med partene i arbeidslivet og andre aktører, styrke forskning og 
innovasjonsaktiviteter på området, og følge opp med tiltak. 

• Styrke arbeidsmarkedstiltak og omskoleringstiltak for å sikre mobilitet i arbeidsmarkedet. 

• Sikre god oversikt over endrede kompetansebehov som følge av det grønne skiftet, og tilby 
opplæring og utdanning av høy kvalitet for å møte dette behovet. 

• Mobilisere helse- og sosialtjenestene slik at også de kan støtte opp under jobbmobilitet og 
hindre «energifattigdom». 

• Vurdere å endre skattesystemene slik at man i mindre grad skattlegger arbeid, og i større 
grad skattlegger på en måte som fremmer klima- og miljø. 

 

6. Øvrige saker  

 

Hovedkontoret til European Labour Authority (ELA) formelt åpnet i Bratislava 
Den 9. november 2021 ble de nye lokalene til det europeiske arbeidsmarkedsbyrået ELA formelt 
åpnet i Bratislava, etterfulgt av en stor arbeidslivskonferanse. På sikt skal 140 ansatte ha sitt 
arbeidssted her. Det er forventet at ELA vil være i full drift fra 2024. 

Formålet med ELA er å bidra til å sikre rettferdig arbeidsmobilitet i det indre marked. ELA skal blant 
annet bistå medlemslandene med å legge til rette for effektiv anvendelse og håndheving av EU-regler 
som gjelder arbeidsmobilitet og trygdekoordinering. Norge deltar som observatør i Management 
Board i ELA.  

Arbeidstakere får bedre beskyttelse mot farlige kjemiske substanser 
Den 22. desember ble det enighet i forhandlingene mellom Europaparlamentet og Rådet om en 

fjerde endring i karsinogen-mutagen-direktivet (2004/37/EC), forkortet CMD, som inkluderer tre 

kjemikalier/kjemikalieforbindelser benzen, akrylnitril og nikkel- og uorganiske nikkelforbindelser. I 

tillegg blir direktivet utvidet til også å omfatte reproduksjonstoksiske kjemikalier. Formålet med 

endringene er å redusere arbeidstakeres eksponering for kreftfremkallende kjemikalier. 

Status for implementering av handlingsplanen for integrering og inkludering (2021-2027) 
Det er nå ett år siden kommisjonen la frem sin syvårige handlingsplan på integreringsområdet. Det 
første året har blitt brukt til å bygge partnerskap med regionene og med arbeidslivets parter, samt 
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fokus på utdanning og tidligere barneår. Under det kommende franske formannskapet i EU forventes 
skarpere fokus på integrering på arbeidsmarkedet, og det skal arrangeres et høynivåmøte om temaet 
allerede i januar 2022. 

Mislykket forsøk på kompromiss om trygdekoordinering 
Allerede i 2016 foreslo kommisjonen endringer i trygdekoordineringsforordningen (883/2004) og 
gjennomføringsforordningen (987/2009), hvis formål er å sikre fri bevegelighet for statsborgere i 
EØS-land, og sikre at de ikke taper pensjonsrettigheter, andre trygderettigheter eller mulighet for 
opptjening av slike rettigheter, ved å flytte fra et EØS-land til et annet. 

Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å komme til enighet om endringer. EUs medlemsland har 
ulike interesser: Enkelte land er i hovedsak avsendere, mens andre land er mottakere av arbeidskraft, 
med ulike konsekvenser for medlemsstatenes trygdebudsjett.  

Like før jul 2021 annonserte det slovenske formannskapet at de hadde fremforhandlet et 
kompromiss i saken. Det ble imidlertid ingen løsning denne gangen heller. Kompromisset ble stemt 
ned av medlemslandene 22. desember med knapp margin. Forslagets videre skjebne er uviss. 

 

7. Med blikket fremover – hva kommer på agendaen i 2022? 
Både Europakommisjonen og Frankrike, som overtar formannskapet i Rådet 1. januar 2022, har 
lansert sine prioriteringer for det kommende året og halvåret. Under omtales de mest sentrale 
sakene vi kan forvente å høre mer om fremover. 

 

Signaler fra State of the Union 
15. september holdt Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sin årlige tale State of the 
union16. Talen gir en anledning til å lansere nye visjoner og politiske initiativer.   

På arbeidslivs- og sosialområdet var det få blanke nyheter, med ett unntak: President von der Leyen 
annonserte opprettelsen av et nytt program, ALMA, som skal gjøre det lettere for unge å få 
midlertidig arbeidserfaring i et annet medlemsland. Ungdomsarbeidsledigheten har økt som en følge 
av pandemien. Det nye programmet skal gi yrkesrelatert erfaring fra andre medlemsland og hjelpe 
unge til å utvikle en europeiske identitet, som et Erasmus+ for unge som ikke studerer. 

Sentrale elementer i programmet er praksisopphold i på flere måneders varighet, samt forberedende 
opplæring i hjemlandet. Det vil også være en oppfølgingsfase i etterkant av oppholdet i utlandet som 
skal hjelpe deltagerne med hvordan de kan utnytte ferdighetene de har tilegnet seg i 
utvekslingsperioden.   

Det som skiller ALMA fra andre mobilitetsprogrammer for unge, som Erasmus+ og 
Solidaritetskorpset, er at dette programmet også skal tilby individuell støtte i for- og etterkant. 
Målgruppen for programmet er unge som har vært arbeidsledige lenge, som har utilstrekkelige 
skoleresultater eller ferdigheter, som har innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne17. 

 
16 State of the Union 2021 | European Commission (europa.eu) 
17 ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) - Employment, Social Affairs & Inclusion - European 
Commission (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=en
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Europakommisjonens arbeidsprogram for 2022 på arbeidslivs- og sosialområdet 
Europakommisjonen vedtok i oktober sitt arbeidsprogram for 2022, med mål om å gjenreise Europa 
etter koronapandemien, akselerere «tvillingsomstillingene» det grønne og det digitale skiftet, og 
bygge et mer rettferdig og motstandsdyktig samfunn18.  

De seks hovedprioriteringene i kommisjonens arbeidsprogram ligger fast: En grønn europeisk giv; et 
Europa klar for den digitale tidsalder; en økonomi som fungerer for folk; et sterkere Europa i verden; 
beskytte den europeiske levemåte; og en ny styrking av europeisk demokrati.  

Under de seks hovedprioriteringene er det 42 kjerneleveranser i 2022. På arbeidslivs- og sosialfeltet 
er følgende kjerneleveranser omtalt: 

• Handlingsplanen for den europeiske søylen for sosiale rettigheter ble lagt frem i mars 2021. I 
2022 skal den ambisiøse handlingsplanen implementeres, med mål om å sikre europeere 
tilgang til jobber av høy kvalitet, anstendige arbeidsvilkår og sosial trygghet.  

• I tredje kvartal 2022 vil kommisjonen legge frem en anbefaling om minsteinntekt. 
Anbefalingen skal støtte medlemsstatenes politikkutvikling. 

• Kommisjonen vil komme med en melding som skal styrke partssamarbeidet på EU-nivå og 
nasjonalt nivå, og støtte partenes rolle i å sikre rettferdig omstilling.  

• Videre vil kommisjonen legge frem et forslag som skal beskytte arbeidstakere mot risiko 
forbundet med eksponering for asbest på arbeidsplassen. Initiativet er en oppfølging av 
Europaparlamentets arbeid med temaet. 

 

Frankrike har formannskapet i EU første halvår 2022 
Det er ventet et ambisiøst, kort og hektisk formannskap når Frankrike overtar rollen 1. januar 2022. 

President Macron presenterte selv Frankrikes hovedprioriteringer den 9. desember, og la for dagen 

svært høye ambisjoner. I praksis vil formannskapet bare vare tre måneder, fra januar til mars 2022. 

Allerede etter knappe tre måneder må den franske regjeringen begrense sin møtedeltagelse på 

grunn av den franske valglovgivningen (det franske presidentvalget avholdes i april). Ikke desto 

mindre planlegges over 400 ulike arrangementer som vil være spredt på en rekke steder over hele 

Frankrike. 

Presidenten selv oppsummerer formannskapet med følgende setning: Une Europe puissante dans le 

monde, pleinement souveraine, libre de choix et maitre de son destin. Grovt oversatt er ambisjonen å 

skape et Europa som er sterkere, mer suverent, som har handlefrihet og som styrer sin egen skjebne.  

Blant fremhevede saker på arbeids- og sosialområdet finner vi disse:  

• Det kommende formannskapet vil forsvare et sosialt og solidarisk Europa, og fortsette 
arbeidet for å unngå sosial dumping.  

• Minstelønnsdirektivet nevnes som en sak som skal få høy prioritet. Også likelønnsdirektivet 
fremheves blant prioriterte saker. 

• Frankrike vil arbeide for bedre kontroll på migrasjon og EUs eksterne grenser. Frankrike 
ønsker en endret Schengen-avtale som blant annet får på plass en politisk styringsgruppe for 
Schengenområdet. Eventuelle endringer i migrasjonspolitikken kan få betydning for 
integreringspolitikken på sikt. 

 

Det uformelle ministermøtet for arbeidsministrene finner sted 14. og 15. februar i Bordeaux. Av 

øvrige større møter finner vi flere planlagte ministermøter om blant annet rettigheter for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne og kvinners deltagelse i arbeidslivet.  

 
18 Commission Work Programme 2022 | European Commission (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2022_en
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Det er ventet at det vil legges ut flere detaljer om prioriteringene i det franske formannskapet i 

januar. Foreløpig er kun hovedprioriteringene annonsert. Oppdatert informasjon vil fortløpende 

publiseres på det franske formannskapets hjemmeside på tysk og engelsk i tillegg til fransk19. 

 

8. Avslutning 
I denne rapporten omtales flere pågående saker på arbeidslivs- og sosialområdet i EU. Dette er både 

saker som nærmer seg enighet, og nye forslag til direktiver og rådsrekommandasjoner. Disse sakene 

er i ulik grad relevante for Norge. Rådsrekommandasjoner er ikke-bindende anbefalinger til EUs 

medlemsland. Enkelte rekommandasjoner, men langt fra alle, innlemmes i EØS-avtalen som 

rettsakter partene skal ta hensyn til.  

Når det gjelder direktiver og forordninger, vurderes det fra sak til sak om direktivet faller inn under 

EØS-avtalens saklige og geografiske virkeområde slik det er definert i EØS-avtalens hoveddel med 

tilhørende vedlegg og protokoller, og dermed skal innlemmes i norsk rett. Den rettslige vurderingen 

av EØS-relevans ferdigstilles først når den endelige rettsakten foreligger, altså når saken er ferdig 

behandlet fra EUs side.  

Oppdaterte vurderinger av EØS-relevans for direktivforslagene som er omtalt i denne rapporten, 

finnes i EØS-notatbasen20. Her finnes også foreløpige vurderinger av saker som fortsatt er under 

arbeid.  

 
19 French Presidency of the Council of the European Union 2022 (europa.eu) 
20 Søk i EØS-notatene - regjeringen.no 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/sok/id615429/
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Sagt og hørt i EU annet halvår 2021 
 

 

The pandemic has left deep scars that have also left their mark on our 
social market economy. 

For nights on end, we all stood at our windows and doors to applaud 
critical workers. We felt how much we relied on all those women and men 
who work for lower wages, fewer protections and less security.  

The applause may have faded away but the strength of feeling cannot.  

This is why the implementation of the European Pillar of Social Rights is so 
important – to ensure decent jobs, fairer working conditions, better 
healthcare and better balance in people's lives. 

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen i hennes State of the 
Union-tale 15. september 2021 

 

Sweden has and will continue to oppose any legislation 

that would amount to a directive interference by union 

law in the determination of pay, and will resolutely 

dispute any legislation that would constitute such 

interference. Sweden will accept nothing less than a 

directive that fully respects national competences and 

traditions. 

Den svenske arbeidsministeren Eva Nordmark (S) i 

debatten om minstelønn på EPSCO-møtet des. 2021 

We must make the most of the job-creating potential of digital platforms. 

But we should also make sure that they are quality jobs, that don’t promote 

precariousness, so people working through them have security and can 

plan for their future. 

The Commission’s proposal sets clear criteria to establish whether a 

platform is an employer, and if so, their workers are entitled to certain 

social protection and labour rights. 

Kommissær for sysselsetting og sosiale spørsmål Nicolas Schmit ved 

fremleggelsen av plattformarbeiderdirektivet 9. desember 2021 

 


