
Norden – mulighedernes region 

Jobmarkedet i Norden oplever store udfordringer. Både på arbejdsgiversiden, hvor virksomhederne i 

stigende grad skriger på arbejdskraft i alle nordiske lande. Men også på arbejdstagersiden, hvor der på 

trods af højkonjunktur er grupper af personer, der har svært ved at komme ind og etablere sig på 

arbejdsmarkedet.  

Den 10. maj 2019 inviterer Nordisk Jobløsning til konference i København, hvor vi vil fokusere på denne 

udfordring. Vi har inviteret ledende aktører fra arbejdslivet i Norge, Danmark og Sverige til at give deres 

bud på, hvad de helt store udfordringer er og hvor efterspørgslen er størst. Der vil samtidig blive givet bud 

på, hvilke muligheder, der er for at skabe et mere sammentømret nordisk arbejdsmarked, hvor vi på tværs 

af landegrænser kan matche udbud og efterspørgsel.  

Konferencen er for dig, der arbejder med jobinteresserede på uddannelsesinstitutioner, jobcentre, a-

kasser, fagforeninger, politiske institutioner eller søger arbejdstagere som virksomhed. Kom og hør hvor de 

lavthængende frugter ligger og, hvordan vi igennem 2 ½ år har fået mere end 1100 personer i job i et andet 

nordisk land gennem målrettet hjælp.  

Program  

10. maj 2019 

Nordisk Ministerråd,  

Ved Stranden 18,  

1061 København K 

 

10.30-11.00: Akkreditering og kaffe 

11.00-11.05: Velkomst ved Foreningerne Nordens Forbund 

11.05-11.30:  Norden et integreret arbejdsmarked (Bertel Haarder, tidl. Minister og MF, Venstre)  

11.30-11.50: Bedriftsundersøkelsen 2019 – Uanede muligheder i Norge (Kari Mæland, Afdelingsdirektør 

NAV) 

11.50-12.10:  Hvordan står det til i Danmark? (Erik Simonsen, Underdirektør Dansk Arbejdsgiverforening) 

12.10-12.30: Jobmarkedet i Sverige fra virksomhedernes side (Patrik Karlsson, Arbejdsmarkedsekspert - 

Svenskt Näringsliv) 

12.30-13.00: Pause 

13.00-13.45: Paneldebat med oplægsholdere  

13.45-14.15: Potentiale og udfordringer ved nordisk mobilitet (Morten Fabricius Meyer, Nordisk 

Jobløsning) 

14.15-14.30: Opsamling og tak for i dag  

Tilmelding 
Tilmelding til arrangementet gennem følgende link senest d. 6. maj 2019. Vær opmærksom på, at der er 

begrænset antal pladser til konferencen, så skynd dig at tilmeld dig og dine interesserede kollegaer!  

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1h8MiV-000Hjc-3c&i=57e1b682&c=XGWSE0CLe_51ADQLSROD2BD8eYgVg0BXKNqy--YZk5dJRqS5N_5smRRjOhL1Y7l8ExI5nIF0k1_IMfQlz8NQtZ9PD9PyRo6xyas-q41wuOWVVkI4yHocXqiKglR9sNMMpcvc31dCd6_Qt6klaxk49EwDu1Xv0kY5LHi3xYa1JS9ycgPJK_aTza6P20nYNX7mVJx9C6eLtZGsZzPLowrXZGVZsYtpUQJ-IpIi9nay4qMk2rz40aiRq4oDU4MMOpOY

