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REKOMMANDATION 

 

 

En nordisk krisepakke mod 
ungdomsarbejdsløshed 

Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den  
1 november 2012 antagit nedanstående rekommendation efter förslag av 
Kultur- og Uddannelsesudvalget. 
 

Nordisk Råd rekommanderer de Nordisk Ministerråd, 
 

at kortlægge og udveksle nordiske erfaringer og best-
practice vedrørende uddannelsespolitiske og 
arbejdsmarkedspolitiske tiltag så som virksomhedernes 
sociale ansvarlighed og incitamentsstrukturer der er knyttet 
hertil, og som kan være med til at øge jobskabelsen i form 
af flere elev-, lærlinge- eller praktikpladser for unge, – og 
gerne så erfaringerne formidles i den nordiske 
ressourcebank, etableret af Nordisk Velfærdscenter, der 
indeholder best-practice, som kan stimulere 16-25-årige til 
at gennemføre videregående oplæring med henblik på job 
 
at kortlægge og udveksle modeller for partnerskaber, der 
knytter kommuner, uddannelsesinstitutioner og 
virksomheder sammen med henblik på at samarbejde om 
skræddersyede uddannelses- og oplæringsforløb, der 
hjælper de (udsatte) unge til at komme i job 

 
at Nordisk Råd får mulighed for at deltage og medvirke 
(f.eks. med observatørstatus) på det planlagte Job-
Topmøde i maj 2013, hvor de nordiske statsministre og 
arbejdsmarkedsministre er værter for en konference i 
Stockholm omhandlende ungdomsarbejdsløshed 

 
at der på sessionen 2013 v/ Nordisk Ministerråd gives en 
redegørelse vedrørende nye tiltag igangsat for at imødegå 
ungdomsarbejdsløsheden, herunder ikke mindst, hvilke 
jobskabelsesinitiativer som social ansvarlighed og 



 
 

 Side 2 af 2 

Nordisk Råd 

Rek. 38/2012 

Tidligere nummer: 
A 1572/kultur 

Behandles i: 
Kultur- og 
Uddannelsesudvalget 

J.nr. 12-00252-7 
 
 

incitamentsstrukturer for virksomhederne, der kan anbefa-
anbefales i bestræbelserne på at nedbringe 
ungdomsarbejdsløsheden i Norden  
 
at vedtage og iværksætte en fællesnordisk ungdoms-
krisepakke baseret på fælles erfaringsudveksling og best-
practice i Norden. En nordisk ungdoms-krisepakke / strategi 
bør tage udgangspunkt i de enkelte nationale jobpakker og 
krisepakker der måtte findes i Norden, og skal indeholde en 
konkret nordisk handleplan som hurtigst muligt kan 
operationaliseres på tværs af de enkelte lande i Norden for 
at landene samlet set optimerer synergigivende arbejde 
omkring mobilitet og jobskabelse i Norden med det formål 
at nedbringe den voksende ungdomsarbejdsløshed 

 
 

Helsingfors den 1 november 2012 

Kimmo Sasi 

President 
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Rådsdirektør 

 


