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The work process

Introduction paper (2018)
• Study design 
• Issues and specific questions

Country reports (2019/ winter 2020)
• Part I og Part II

Final report (spring 2020)
• Comparative analysis
• Discussion of future developments



Is Nordic labour law fit for the future of work?

Need for development or reform?

To perserve the societal functions and purposes of labour law.



Changing labour relations
• Pillar III: Self-employment, independent

work, flexible contracts

• Pillar IV: Platform work



A binary divide

Employment 
contract

Dependency, 
subordination

Self-
employment

Independent 
contractor

Labour law

Employee – Employer
Protected status – Allocation of responsibilties



A grey area

Traditional
employee

Unclear employment status
Platform worker

Genuinely
self-employed

?

 Sham self-employment
 Grey-area contracts
 Fragmented/ empty/marginal contracts
 Triparty contracts/ triangual relations
 Umbrella companies



A step-by-step analysis
Part I: The framework of Nordic labour law

Part II: Key concepts and changing relations
 Adaptability or “cracks”?

Part III: Legal implications of unclear 
employment status
 Consequences – what is at stake?

Part IV: Conclusions and recommendations
 How can “cracks” be prevented or remedied?



A Nordic comparative approach

Sweden
Denmark
Finland
Norway
Iceland

Commonalities
Differences 

Weaknesses 
Strengths

Future challenges

Avenues for development
 Legislators
 Courts 
 Social partners

National law:



Part I: Introduction and legal framework
1: Introduction
Formål og funksjoner ved arbeidsrettslig regulering:
• Motvirke maktubalanse, verne individer, begrense avtalefrihet og styringsrett
• Balansere interesser, legge til rette for samarbeid og tillit
• Forutberegnelighet, konsistens

2: The framework of Nordic labour law and regulations
Tariffavtalers sentrale rolle og regulerende funksjoner
• Ulike allmenngjøringsmekanismer i noen land: Island, Finland, Norge 

Ulikt samspill tariffavtale – lovregulering 
• Den dominerende reguleringsformen, adgang til å fravike lov
• Enhetlig vs fragmentert lovgivning
• Danmark/Sverige – Norge/Finland (Island)



Part II: Key concepts and changing labour relations
Er grunnbegrepene anvendelige/tilpasningsdyktige i møte med 
fremtidens arbeidsrelasjoner? 

3: Adaptability of key concepts
I hvillken grad er begrepene anvendelige eller har en iboende 
tilpasningsdyktighet?
• Arbeidstaker, arbeidsgiver (Finland: arbeidsforhold) 

4. Legal reponses to non-standard work
Regulering av atypisk arbeid – hvordan har begrepene (og 
reguleringen) tilpasset seg? 
• Deltid, midlertidig, innleie + +
• Tilkalling/nulltimer, egenanställning, plattformarbeid



Arbeidstakerbegrepet – analysen 
Utgangspunkter og fellestrekk
• Helhetsvurdering ut fra visse kriterier eller momenter, realitetene avgjørende
• NB: ulik innretning på lovgivningen – enhetlig / nyansert begrepsdannelse 

Relevante kriterier / momenter
• Ulik grad av fleksibilitet? Momenter utover «klassisk» underordning?
• Norge/Danmark – Sverige – Finland – Island

«Realitetenes» gjennomslag
• Ulik vektlegging av faktiske forhold vs formelle forhold?
• Norge – Danmark/Sverige – Finland – Island

Formålsorientert og/eller vidt begrep?
• Vidt eller inkluderende begrep: Norge/Sverige – Island
• Formålets betydning: Norge/Danmark – Sverige
• Finland skiller seg ut: ikke vidt/inkluderende eller formålsorientert

Generelt nokså 
tilpasningsdyktig,
men visse variasjoner

Typisk tilpasning 
gjennom rettspraksis



Arbeidstakerbegrepet – utfordringer og anbefalinger 
Utvikling i rettspraksis – tregt og ineffektivt?
 Individualiserte vurderinger, sprikende praksis
 Arbeidsrettslig klassifisering kan komme “for sent”

Klarere veiledning for den rettslige vurderingen
 Oppdatere/supplere relevante kriterier – tilpasning til “moderne” former for underordning

og avhengighet
 Ensidige sanksjoner? Innflytelse på arbeidsvilkår på individuelt nivå? 

 Rettslig presumsjon om arbeidsrettslig status

Hvordan? 
 Lovgiver: Føringer og veiledning i forarbeider
 Domstoler: Tolkning og anvendelse i lys av dagens arbeidsmarked/nye former for 

avhengighet
 Partene: Aktiv bruk av tariffavtalemekanismen i gråsonen/ bringe saker til domstolene



Arbeidsgiverbegrepet – analysen
Utgangspunkter og fellestrekk
• Arbeidstakers motpart i arbeidsforholdet
• Begrepsmessige nyanser, ulike tilnærminger til uklare spm: Funksjonelt? Flere? osv
• NB: Bred tilnærming – plassering av ansvar for arbeidsrettslig vern

Nyansert og/eller funksjonelt begrep?
• Ulik grad av fleksibilitet 
• Norge/Danmark – Sverige – Finland – Island

Identifisering av «kontraktuell» arbeidsgiver
• Ulikt fokus på å finne den «reelle arbeidsgiveren»?
• Norge/Danmark – Sverige/Island – Finland 

Arbeidsgiverplikter utover arbeidsavtalerelasjonen
• Hvilke plikter? Mest typisk HMS. Hvilke situasjoner? Mest typisk innleie.
• Generelle prinsipper? Norge/Danmark vs de øvrige

Generelt mindre 
tilpasningsdyktig,
visse variasjoner

Ofte utslag av
lovregulerte
utvidelser/særregler



Arbeidsgiverbegrepet – potensiale og anbefalinger
Arbeidsgiverplikter i andre relasjoner enn arbeidsavtaler
 Uttrykk for at visse arbeidsgiverfunksjoner/i visse situasjoner begrunner et visst

arbeidsgiveransvar
 Altså bredere legitimering enn avtaleforholdet – men inkonsekvent

Behov for en prinspiell diskusjon og en konsistent tilnærming
 Hvilke plikter hører til avtaleforholdet – hvilke plikter bør knyttes til ulike funksjoner? 

Hvordan?
 Lovgiver: Initiere og implementere en slik diskusjon/prinspiell tilnærming
 Partene: Delta, bidra i prosessen
 Rettspraksis: Tolkning og anvendelse i lys av slike vurderinger



Part III: Legal implications of unclear employment status 
Hvordan påvirkes vernet av individet av uklar arbeidsrettslig status?  

5: The structure of the analysis
Sammenligning, typologi, utvalg av regler

6. Collective bargaining mechanisms
7. Protection of health and safety at work
8. Income protection when out of work

9. Protection of workers with unclear employment status
Sammenfattende diskusjon, konklusjoner



Opplegget for analysen

“Den nordiske
modellen”

Sosial likhet

Høy produktivitet

Grunnleggende sosial
sikkerhet/velferd

Viktige forutsetninger

Sterke organisasjoner

Frisk og produktiv
arbeidsstyrke

Generelle
velferdsordninger

Utvalgte regler

Tilgang til kollektive
forhandlinger

Vern av helse og 
sikkerhet i arbeid

Inntektsbeskyttelse når
ute av arbeid

Konsekvenser for vern av individuet og for sentrale samfunnshensyn:



Sammenligning, typologi 

Tradisjonell
arbeidstaker

Plattformarbeider
Uklar arbeidsrettslig status 

Genuint 
selvstendig 
oppdragstaker

• Tilgang til kollektive forhandlinger
• Vern av helse og sikkerhet
• Inntektsvern når ute av arbeid

 Hvilket vern gir reglene for …



6: Tilgang til kollektive forhandlinger
Utgangspunkter og fellestrekk
• Skillet arbeidstaker – selvstendig oppdragstaker
• Mulighet/fleksibilitet til å inkludere gråsonen – avgrensning mot genuint selvstendige?

Medlemskap i arbeidsmarkedsorganisasjoner
• Varierende vedtekter og konkrete initiativ 

Adgangen til å forhandle tariffavtale  /forholdet til konkurranseretten
• Viktige forskjeller i rekkevidde og tilnærming 
• Sverige – Danmark – Norge/Finland – Island

Hindringer for å oppnå tariffavtale
• Betydningen av arbeidsgiverorganisering, vilkår for å gjøre TA gjeldende, adgang til 

sympatiaksjoner 

Sårbart for nye arbeidsrelasjoner
Potensiale for utvikling og tilpasning



7: Vern av helse og sikkerhet i arbeid
Arbeidsmiljø
• Ulik betydning av skillet arbeidstaker – selvstendig oppdragstaker
• Sverige/Norge/Finland – Danmark/Island 
• Ansvarlig som “arbeidsgiver” eller omfattet av en arbeidsgivers ansvar?  
 NB: Oppdragstakere omfattet av et visst vern i alle land, merk Danmark

Arbeidstid (lovfastsatte grenser)
• Ulik betydning av skillet arbeidstaker – selvstendig oppdragstaker
• Sverige/Finland/Norge – Danmark/Island
• Ulik rekkevidde av unntak for stillinger med kontroll over egen arbeidstid
• Norge – Sverige/Finland – Island/Danmark
 Hull i beskyttelsen for plattformarbeidere som arbeidstakere

Rett til betalt ferie 
• Skillet arbeidstaker – selvstendig oppdragstaker avgjørende
• Merk Danmark, Sverige og Finland 

Bredt og fleksibelt vernerasjonale
Inkonsistent og usikkert vern



8. Vern av inntekt når ute av arbeid
Typer av ytelser :

• Arbeidsledighet
• Sykdom og skade
• Foreldrepermisjon 
• Pensjonering og alder 

Lovfestede, generelle ytelser
(supplerende, tariffavtalte) 

Tre spørsmål:

• Hvilke kategorier personer kan ha rett til
ytelsen?

• Vanskeligere for å oppfylle vilkår? 
(aktivitet på arbeidsmarkedet)

• Slår beregningsreglene ulikt ut? 

 Inkluderende, omfatter ulike kategorier
 Dårlig tilpasset sporadisk/skiftende arbeid



Sviktende rettslig vern i gråsonen – anbefalinger 
Behov for utvikling:

 Klargjøring av arbeidsrettslig
status (som over)

 Klarere og mer effektivt vern av
helse og sikkerhet for “moderne” 
arbeidstakere

 Et konsistent, grunnleggende vern
for selvstendige oppdragstakere

 Mer likeverdig inntektssikring for 
personer i skiftende
arbeidsrelasjoner

Hvordan?

Lovgiver: 
 Gjennomgang av /justeringer i regler om 

arbeidsmiljøet:
 Styrket offentlig håndheving?

 Gjennomgang av /justeringer i regler om 
inntektssikring
 Tilpasning til skiftende arbeidsrelasjoner

Partene:
 Gjennomgang av /justeringer i tariffavtalte

ordninger for inntektsikring



Takk for 
oppmerksomheten!
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