
 

 
 

  
  

Invitasjon  
Seminar 26. November, 2008  
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk samarbeid for nordisk modell 
 
 
Du inviteres med dette til konferanse med temaet arbeidsrett i de nordiske landene.  
 
Bakgrunnen for konferansen er som følger; i løpet av det siste året har fire  
avgjørelser i EF-domstolen skapt bred debatt i europeisk fagbevegelse. Dommene i hen-
holdsvis Laval, Rüffert, Viking/Line og Luxemburg-sakene (henholdsvis C-341/05, C-
346/06, C-438/05 og C-319/06) har satt søkelyset på forholdet mellom EUs indre marked 
for tjenester og retten til nasjonale reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår. 
 
EU-Kommisjonen satte nylig ned en arbeidsgruppe for implementering av retningslinjer 
for forholdet mellom trygghet og fleksibilitet i arbeidslivet (jfr. COM(2007) 359). I samme 
periode fører Europaparlamentet debatt om hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for 
EUs vedkommende. Den danske regjeringen mottok før sommeren 08 ’Betænkning fra 
udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen’ fra blant annet Michael Christiansen, og svenske 
myndigheter vil innen 15. desember i år motta Claes Stråths SOU om de samme domme-
ne.  
 
Målsetningen med seminaret er dels å utveksle erfaringer på tvers av de nordiske landene, 
og dels å berede faktagrunnlaget for diskusjonen i Norge. Seminarets målgruppe er parte-
ne i arbeidslivet, embetssverk, parlamentarikere og relevante forskningsmiljøer. 
 
Initiativtaker til prosjektet er Norden i Fokus Oslo. Samarbeidspartere er Fafo Østforum, Nor-
disk Råd og Formula. Konferansen er finansiert også med støtte fra Nordisk Arbeidsrettsut-
valg.  
 
 

Praktisk informasjon 
 
Tid:26 november 2008, kl 0830-1230 
Sted: Fafo, Borggata 2B (Oslo) 
Språk: Skandinavisk (med unntak på engelsk) 
Påmelding og registering: fokus@norden.no innen 19. November 
 
Kun for inviterte. Gratis inngang. Bindende påmelding på grunn av begrenset antall plasser og 
av hensyn til serveringen.  
 
For mer informasjon 
Prosjektleder Norden i Fokus, Jens Maseng 
Tel: +47 99151999 
jens@norden.no 
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Program 
(Arrangørene tar forbehold om mindre endringer) 
 
0830-0840: Velkommen 

Ved Line Eldring, Fafo Østforum og Jens Maseng, Norden i Fokus 
 
0840-0855: Den nordiske modellen – styrker og utfordringer 

Ved statssekretær Jan-Erik Støstad, Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
 
0855-0925: Laval, Viking, Rüffert and Luxemburg: En kort gjennomgåelse 

Ved professor Stein Evju, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo 
 
0925-0935: Kort pause 
 
0935-1005: Respons: Implikasjoner for de 5 nordiske landene 

Implikasjoner for Sverige: Den svenske Laval-utredningen,  
Ved Marianne Tejning, hovedsekretær for Laval-utredningen  
 
Implikasjoner for Danmark: Den danske Laval-utredningen, ved forsker Klaus 
Pedersen, FAOS, Københavns Universitet  

 
1005-1025:  Spørsmålsrunde 
 
1025-1105: Implikasjoner for Finland ved regeringsråd Raila Kangasperko 

 
Implikasjoner for Norge ved forskningssjef Jon Erik Dølvik (Fafo) og professor 
Stein Evju, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo 
 

 
1105-1120:  Spørsmålsrunde  
 
1120-1130: Kort pause 
 
1130-1200: Muligheter og utfordringer for framtidens europeiske arbeidsmarked  

Sjoerd Feenstra, Deputy Head of Labour Law Unit, DG Employment (EU-
kommisjonen) 

 
1200-1220:  Spørsmål og diskusjon  

ved Sjoerd Feenstra og professor Jonas Malmberg, Uppsala Universitet 
 
1220-1230: Oppsummering: Nordisk samarbeid for nordisk modell? 

Ved stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap) 
  
1230: Lunsj 
 
 
 
Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo 
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Om innlederne 
 
Jan-Erik Støstad er utdannet sosialøkonom og har arbeidet ved Finansdepartementet og Sam-
funnspolitisk avdeling i LO. Støstad er i dag statssekretær i Arbeids og Inkluderingsdeparte-
mentet, med særansvar for arbeids- og pensjonsssaker. 
 
Jon Erik Dølvik er forskningssjef ved den norske forskningsstiftelsen Fafo, med ansvar for om-
rådene arbeidslivsorganisering, arbeidsmarked, europeisk integrasjon, fagbevegelse, lønns-
dannelse, globalisering og arbeidsliv. 
 
Jonas Malmberg er professor i sivilrett, særskilt arbetsrett, ved Uppsala Universitet, samt 
medlem av Formula-prosjektet.  
 
Klaus Pedersen er forsker ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier 
(FAOS) ved Københavns Universitet. Han har tidligere arbeidet i det danske Beskæftigelsesmi-
nisteriet. 
 
Marianne Tejning er hovedsekretær for den svenske regjeringens Lavalutredning, ledet av 
Claes Stråth.  
 
Per Rune Henriksen er medlem av Stortingets Arbeids- og Sosialkomite (Ap) med særansvar 
for arbeidslivsspørsmål. 
 
Raila Kangasperko er regjeringsråd (juridisk rådgiver) i det finske arbeids og økonomidepar-
tementet. 
 
Sjoerd Feenstra er Deputy Head of Labour Law Unit, DG Employment. 
 
Stein Evju er professor i arbeidsrett ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, samt leder 
av Formula-prosjektet. 
 
 

Om arrangørene 
 
Norden i Fokus er Nordisk Ministerråds kommunikasjonsenhet. Norden i Fokus styrker en nordisk 
orientering for frivillige organisasjoner, forskningsmiljø og forvaltning, gjennom søknader, nett-
verk og møteplasser. 
 
Fafo Østforum er en forskningsstøttet møteplass som gir deltakerne oppdatert kunnskap om 
arbeidslivsvirkninger av EU/EØS-utvidelsen. 
 
Nordisk Råd er samarbeidsorgan for de nordiske parlamentene og regjeringene i Danmark, 
Finland, Island, Norge og Sverige, samt for de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og 
Åland. Nordisk Råd tar initiativ og er rådgivende og kontrollerende i saker som vedrører det 
offisielle nordiske samarbeidet. 
 
Formula er en del av Norges forskningråds program ”Europa i endring”. Formula-prosjektet   
omhandler  fri bevegelse av tjenester, arbeidsmarkedsregulering og flernivåstyring i et utvidet 
EU/EØS i et nordisk og komparativt perspektiv; samt endringer i rettskulturer og betydningen 
av europeisk integrasjon. 


