
BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

 

 

J.nr. 20-00102-9 

 

 

A 1841/kultur  

 

Behandlas i Utskottet för kunskap och kultur i Norden 
 

Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande över 

Medlemsförslag 
om felles nordisk konferanse om yrkesfaglig utdanning  

Förslag 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

Nordiska rådet inte går vidare med medlemsforslag A 1841/kultur om felles nor-

disk konferanse om yrkesfaglig utdanning 

 

 

Bakgrund 
Den 3. november 2004 ble det inngått en nordisk overenskomst mellom Danmark, 

Finland, Island, Sverige og Norge om et nordisk utdanningsfellesskap på den videre-

gående 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.»  

 

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 yrkes-
faglig studieretning. I dag finnes det for exempel europa- og verdensmesterskap i yr-

kesfag. I løbet av en slik konferanse kunne flere initiativer som denne bli diskutert.   

Utskottets synpunkter 
Den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet presenterade medlemsförslag om 

felles nordisk konferanse om yrkesfaglig utdanning på utskottet för kunskap och kul-

turs sommarmöte 2020. När utskottet diskuterade ärendet på septembermötet 2020 
beslutade ett enigt utskott att temat var så viktigt att man beslutade att ge sekreta-

riatet i uppdrag att ta fram ett koncept för en konferens/rundabordssamtal, arrange-
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rad i Nordiska rådets regi, om hur man kan locka fler unga att söka yrkesutbildningar 

och vad som skulle krävas för att branschreglerade yrken ska bli godkända i alla nor-

diska länder. UKK önskade att projektet skulle vara ett samarbete med utskottet för 
tillväxt och utveckling. UVU ställde sig, på sitt septembermöte 2020, bakom försla-

get om att samarbeta med UKK om ett sådant konferenstema. 

 
Presidiet beslutade på aprilmötet 2021 att sätta av 150 000 DKK till projektet. Ut-

skottet för tillväxt och utveckling och utskottet för kunskap och kultur beslutade på 

sina respektive aprilmöten att sätta av 75 000 DKK var till projektet. Efterföljande har 
även Gränshinderrådet beslutat sätta av 50 000 DKK till projektet.  

 

Ett anbudsförfarande är igångsatt för att finna en konsult som kan åta sig att organi-
sera och leda projektet. Deadline för att komma in med anbud är satt till 25 juni.  

 

Därmed beslutar utskottet för kunskap och kultur att föreslå Nordiska rådet att lägga 
medlemsförslag A 1841/kultur om felles nordisk konferanse om yrkesfaglig utdanning 

till handlingarna. 
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