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Tillaga 

Norræna þekkingar- og menningarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð aðhafist ekki frekar vegna þingmannatillögu A 1841/kultur um 

samnorræna ráðstefnu um iðngreinar og fagmenntun 

 

 

Bakgrunnur 

Hinn 3. nóvember 2004 gerðu Danir, Finnar, Íslendingar, Svíar og Norðmenn með sér 

samning um norrænt menntasamfélag á framhaldsskólastigi (bóknámsbrautir og 

verknámsbrautir). 

 

Samningurinn tók gildi 27. mars 2008 og er nú 12 ára. 

 

Í samningnum stendur að fyrirhugað sé að „auka möguleikana á að námsmenn og 

aðrir, sem heima eiga í einu ríki Norðurlanda, geti aflað sér menntunar og þreytt próf 

við menntastofnanir í öðrum Norðurlandaríkjum og koma á gagnkvæmri 

viðurkenningu lokaprófa, hlutaprófa og annarra vitnisburða um námsárangur“.  

 

Á Norðurlöndum verður mikil þörf á iðnmenntuðu fólki á næstu árum, og þá einnig 

fólki sem vill öðlast meistararéttindi og bæta við sig námi á háskólastigi.  

 

Við þurfum að leggja meiri áherslu og vekja meiri athygli á iðngreinum til að ungt fólk 

velji sér iðnnámsleiðir. Í dag eru til dæmis haldin Evrópu- og heimsmeistaramót í 

iðngreinum. Nota mætti tækifærið sem ráðstefna af þessu tagi er til að ræða önnur 

slík verkefni.   

Sjónarmið nefndarinnar 

Flokkahópur jafnaðarmanna í Norðurlandaráði kynnti þingmannatillögu sína um 

samnorræna ráðstefnu um iðngreinar og fagmenntun á sumarfundi þekkingar- og 

menningarnefndarinnar 2020. Við umræður á fundi nefndarinnar í september 2020 
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kom fram að nefndarmenn teldu málefnið svo brýnt að fela skyldi skrifstofunni að 

leggja drög að ráðstefnu/hringborðsumræðum á vegum Norðurlandaráðs um hvernig 

mætti fá fleira ungt fólk til að sækja um verknám og hvað þyrfti til að störf sem lúta 

reglum starfsgreina verði viðurkennd í öllum norrænu ríkjunum. Þekkingar- og 

menningarnefndin taldi æskilegt að fá hagvaxtar- og þróunarnefndina til samstarfs 

um verkefnið. Hagvaxtar- og þróunarnefndin lýsti á fundi sínum í september 2020 

stuðningi við tillöguna um að efna til slíkrar ráðstefnu í samstarfi við þekkingar- og 

menningarnefndina. 

 

Á fundi sínum í apríl 2021 samþykkti forsætisnefndin að styrkja verkefnið um 150 

þúsund DKK. Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin og þekkingar- og 

menningarnefndin ákváðu á fundum sínum í apríl að styrkja verkefnið um 75 þúsund 

DKK, hvor um sig. Í kjölfarið hefur stjórnsýsluhindranaráðið einnig ákveðið að styrkja 

verkefnið um 50 þúsund DKK.  

 

Útboðsferli hefur verið sett af stað til að finna ráðgjafa sem geti tekið að sér 

skipulagningu og stjórn verkefnisins. Tilboðsfrestur er 25. júní. 

 

Því ákveður norræna þekkingar- og menningarnefndin að leggja það til við 

Norðurlandaráð að þingmannatillaga A 1841/kultur um samnorræna ráðstefnu um 

iðngreinar og fagmenntun verði færð til bókar. 
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