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Forslag
Den sosialdemokratiske gruppen foreslår at
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd
at Nordisk Råd i samarbeid med Nordisk Ministerråd tar et felles initiativ til
en felles nordisk konferanse om hvordan en skal få flere ungdommer i Norden til å velge yrkesfaglig utdanning og hvordan en kan harmonisere utdanningene, slik at yrkesfaglige fagbrev blir godkjent som «felles» utdanninger i
Norden. I tillegg hvordan kan vi legge til rette for en felles høyere yrkesfaglig
utdanning (Yrkesbachelor) for studenter som ønsker å gå «yrkesveien» i stedet for tradisjonell akademisk bachelor og master.
Bakgrunn
Den 3. november 2004 ble det inngått en nordisk overenskomst mellom Danmark,
Finland, Island, Sverige og Norge om et nordisk utdanningsfellesskap på den videregående skoles nivå (allmennfaglig og yrkesfaglige studieretninger)
Overenskomsten trådte i kraft 27. mars 2008 og er nå 12 år gammel.
I overenskomsten står at man vil «øke mulighetene for at elever, studenter og andre
som er hjemmehørende i et nordisk land, kan utdanne seg og avlegge eksamener ved
utdanningsinstitusjoner i de øvrige nordiske land. Etablere gjensidig godkjenning av
eksamener, deleksamener og andre prestasjonsbeskrivelser som har inngått avtale
av 29 september 1986 om felles arbeidsmarked for faglærere i teoretiske-, praktiskeog estetiske fag i den videregående skolen.»
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Norden har et stort behov for flere fagarbeidere i tiden framover, fagarbeidere som
også ønsker å ta videreutdannelse som mestere og høyere yrkesfaglig utdanning.»
Vi trenger mere fokus og framsnakking av yrkesfag for at ungdom skal velge yrkesfaglig studieretning. I dag finnes det for exempel europa- og verdensmesterskap i yrkesfag. I løbet av en slik konferanse kunne flere initiativer som denne bli diskutert.
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