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Förslag
Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att
Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 21/2019
vad angår Ömsesidigt godkännande av utbildning och yrkesmässiga kvalifikationer inom parallella arbetsområden, för rådets del är slutbehandlad
Bakgrund
Rekommendationen har följande formulering:
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att ingå en överenskommelse om att automatiskt erkänna varandras högre
utbildningar, på liknande sätt och enligt samma principer som motsvarande
ingångna avtal inom Baltic Council of Ministers, respektive Beneluxunionen.
att Nordiska ministerrådet går i dialog med Baltic Council of Ministers och
Beneluxunionen, kring deras tankar om att ingå ett avtal om automatiskt erkännande av högre utbildningar mellan Norden, Benelux och de baltiska staterna.
att Nordiska ministerrådet, liksom Baltic Council of Ministers och Beneluxunionen, undersöker hur man skulle kunna skapa ett system för automatiskt erkännande också av yrkeskvalifikationer för reglerade/auktoriserade yrken.
att Nordiska ministerrådet utvecklar redskap för att i dialog med branschorganisationer i Norden, få till en process för erkännande också av branschreglerade yrkeskvalifikationer.

J.nr. 17-00251-34

Meddelande från Nordiska ministerrådet
Ifølge Nordisk Ministerråds handlingsplan for mobilitet 2019-2021 skal Nordisk Ministerråd arbejde med at sikre at følgende føres i mål: gensidig anerkendelse af uddannelser, automatisk anerkendelse og gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer
og autorisationer. Nordisk Ministerråds nye vision om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030 understøtter denne målsætning.
Nordisk Ministerråds ambitioner er således i alt væsentligt i overensstemmelse med
Nordisk Råds forslag og er højt prioriteret.
At højere uddannelseskvalifikationer anerkendes automatisk er særdeles vigtigt for
den frie bevægelighed. I 2018 blev en ekspertgruppe nedsat under Nordisk Ministerråd med henblik på at vurdere mulighederne for og komme med anbefalinger til implementering af automatisk anerkendelse mellem de nordiske lande. I gruppens endelige rapport fra november 2019 konstateres det, at de nordiske lande, som alle har
underskrevet både Lissabonkonventionen og Reykjavikdeklarationen, er kommet
meget langt allerede, og at der i dag i praksis er automatisk anerkendelse af denne
type kvalifikationer landene imellem. Nordisk Ministerråd finder imidlertid, at det er
vigtigt med et kontinuerligt fokus på området og vil i 2020 se på, hvordan automatisk
anerkendelse bedst sikres i både teori og praksis, og vil i den forbindelse vurdere mulighederne for at indgå en formel aftale. Af samme grund er der indgået dialog med
både Benelux-unionen og de baltiske lande om deres arbejde med automatisk anerkendelse og tanker i forhold til en fælles aftale om automatisk anerkendelse.
Alle nordiske lande har på samme måde som de baltiske lande og Benelux-landene
underskrevet og implementeret EU’s direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige
kvalifikationer, og langt de fleste kvalifikationer anerkendes umiddelbart på tværs af
de nordiske grænser. Nordisk Ministerråd vil dog fortsætte med at arbejde for at sikre, at der ikke er erhverv, hvor lovreguleringen unødigt skaber hindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed, og der har været dialog med Benelux-unionen og de baltiske lande om, hvordan disse to regionale fora arbejder med automatisk anerkendelse af lovregulerede erhvervskvalifikationer. Samtidigt er Nordisk Ministerråd ved at
igangsætte en proces i forhold til at se på, hvordan problematikken omkring brancheregulerede erhvervskvalifikationer i Norden kan løses på bedste vis. Denne proces
vil foregå i tæt samarbejde med Grænsehindringsrådet, og brancheorganisationerne
vil ligeledes blive inddraget i arbejdet.

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er delvist opfyldt.
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Utskottets synpunkter
Precis såsom också framgår av svaret på rekommendationen, så har Nordiska ministerrådet och de ansvariga branscherna, redan själva pekat ut automatiskt erkännande av utbildningar, som ett mål för samarbeten, inom ramen för den nya handlingsplanen för mobilitet som antogs under första halvåret 2019. Det är likaså känt
att Gränshinderrådet har tagit initiativ till möten med olika branschorganisationer i
Norden, för att säkerställa en operativ uppföljning på de kartläggningar som görs
inom sektorerna på ministerrådet. Från utskottets sida ser vi därför ingen anledning
att be om en politisk dialog rörande denna rekommendation, men utskottet kommer
på annat sätt att vilja ha en återkoppling om arbetets fortskridande i början av 2021.
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