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BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalgets betænkning over 

 

Medlemsforslag 
om gensidig anerkendelse af erhvervsuddan-
nelser i Norden  

1. Udvalgets forslag 

Kultur- og Uddannelsesudvalget foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer, 

at indgå en fællesnordisk aftale om gensidig anerkendelse af er-
hvervsuddannelser, eller – alternativt - at arbejde for en smidiggø-
relse af det nordiske samarbejde om gensidig anerkendelse, der 
skal basere sig på den eksisterende struktur og som er grundlaget 
for autorisation af relevante erhverv på de nordiske arbejdsmarke-
der 
 
at udarbejde en række fælles kriterier for kompetenceniveauer, 
herunder tage stilling til, hvordan realkompetencer bør anerkendes 
og godkendes med henblik på at uddannelser kan anvendes i til-
svarende erhverv i de andre nordiske lande og at regeringerne 
samtidig tilser, at relevante (ikke-) offentlige nationale brancheor-
ganisationer inddrages i udarbejdelsen, gerne med en indledende 
rundbordssamtale mellem de relevante parter 
 

   
at  der landene imellem opnås enighed om, på hvilke områder der 
undtagelsesvis, og med saglig og faglig begrundelse, er behov for 
et supplement til erhvervsuddannelsen i form af relevante specifik-
ke nationale kurser, alternativt on-the-job-training forløb for at 
komplettere et andet nordisk lands erhvervsuddannelse. Dette skal 
ske på baggrund af gyldig dokumentation for behovet for dette na-
tionale supplementskursus eller træningsforløb. Sådanne kurser og 
tiltag skal være lettilgængelige og kunne erhverves gratis inden for 
en kort nærmere bestemt periode fra ansøgningstidspunktet 
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Endvidere foreslår Kultur- og uddannelsesudvalget at Nordisk Råd re-
kommanderer Nordisk Ministerråd, 

at udarbejde en kortlægning af inden for hvilke erhverv der ikke er 
automatisk anerkendelse af et andet nordisk lands erhvervsuddan-
nelse for at fastslå hvor stort omfanget måtte være, herunder til-
sikre at myndigheder, der eksplicit kræver at en autorisation må 
udstedes, også må begrunde sagligt og fagligt hvorfor anerkendel-
sen ikke kan ske automatisk 
 

2. Baggrund 
I udgangspunktet burde ”yrkesuddannelser”/erhvervsuddannelser i Nor-
den være så tilpas ensartede, at man per automatik burde kunne godken-
de at f.eks. en håndværker tager til et andet nordisk land og arbejder. Det 
burde udelukkende være, hvis der er særlige forhold der taler i mod dette 
at man ikke kunne udstede en autorisation per automatik. På den anden 
side kunne man for at sikre en faglig ensartethed i uddannelserne overve-
je en række tiltag, der kunne være med til at forbedre mobiliteten på ar-
bejdsmarkederne i Norden.   
 
Overordnet set burde det afklares, hvem som har ansvaret (ejerforhold) 
og sætter retningslinjer for godkendelse af faglig uddannelse 
/”yrkesuddannelse” og dermed også udsteder autorisation. Det er vigtigt 
at få afgjort hvem der har ansvaret for de forskellige dele for dernæst at 
få oversigt over, hvem som er ejer af ordningen. Herefter kan afgøres 
hvor der kunne gøres forbedringer. Her menes både i forhold til europæisk 
ansvar, statsligt ansvar, brancheansvar samt nordisk og internationalt set.  
Brancherne har som nationale organisationer ansvar i forhold til autorisa-
tion og det er vigtigt at tage hensyn til, når man bliver enige om en nor-
disk samarbejdsform i denne forbindelse. De fagspecifikke brancher bør 
ses som vigtige ressourceinstanser, som må være med på at løse de nor-
diske udfordringer på en vældig effektiv og praktisk måde. 
 
En mulighed er også, der hvor det specifikt måtte kunne begrundes med 
en saglig og faglig argumentation fra branchen selv, at man tilbyder en 
nordisk overbygning / tillægskursus i hver enkelt fagretning for personer, 
som har gennemført faguddannelse i et nordisk land. Denne tillægsuddan-
nelse bør indeholde kompletterende oplæring, som der måtte behøves fra 
et land til et andet, og samtidig indeholde nationale normer for det enkel-
te land, og der hvor det måtte være muligt også europæi-
ske/internationale autorisationskrav i forbindelse med faget. Dette betyder 
en overbygning på den generelle faguddannelse og kunne have en varig-
hed på ca. seks måneder.  
 
3. Høring 
Sekretariatet har på vegne af Kultur- og Uddannelsesudvalget sendt for-
slaget i høring/på remiss til relevante instanser i hele Norden. Der er ind-
kommet en række høringsvar fra de relevante uddannelses- og branchere-
laterede organisationer: 
 

 Utbildningsdepartementet i Sverige  
 Gränshinderforum, Ministerrådet for Uddannelse og Forskning 

(MR-U) 
 SIK Grønland 
 LO Danmark 
 Beskæftigelsesministeriet (i DK) 
 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (i DK) 
 Utbildning Nord 
 Nordens Fackliga Samorganisation 
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4. Udvalgets synspunkter 
I udgangspunkt burde vi i Norden per automatik kunne godkende hinan-
dens erhvervsuddannelser. Den lange ventetid på autorisationer er skade-
lig for arbejdskraftens frie bevægelighed og mobilitet i Norden. Systemet 
burde være mere fleksibelt og mindre bureaukratisk. 
 
Udvalget synes, at et godt alternativ til dagens system ville være, at en 
jobansøger kunne få lov til at begynde at arbejde med det samme og få 
en autorisation efterfølgende. Derved ville man undgå unødig ventetid for 
både arbejdsgiver og arbejdstager. 

Med hensyn til tillægsuddannelser er udvalget tilbageholdende med at fo-
reslå dette som en generel løsning, fordi tillægsuddannelser kan være 
kostbare (hvem ville finansiere dem), svære at organisere (vil der være 
nok deltagere på hvert kursus) og ikke nødvendigvis motiverende for en 
jobsøger, der står og vil i arbejde her og nu. Derfor vil Kultur- og Uddan-
nelsesudvalget understrege, at der bør ligge en faglig og saglig argumen-
tation og dokumentation til grund for at en branche kan kræve en egentlig 
tillægsuddannelse før autorisation kan udstedes. Som alternativ til en 
egentlig tillægsuddannelse kunne man indføre ”On-the-job-training”, dvs. 
at den ansatte får oplæring imens han/hun arbejder i virksomheden. On-
the-job-training kræver nogle ekstra ressourcer fra virksomhedens side, 
men til gengæld vil oplæringen blive en del af ansættelsen, og det bety-
der, at den ansatte præcis opnår de kvalifikationer, som det præcise ar-
bejde kræver. Dermed undgår både virksomheden og jobsøgeren at vente 
på autorisationen. Således er det kun hvis der er særlige forhold der taler 
for dette, at der bør være krav tillægsuddannelse, men ellers burde aner-
kendelsen gå per automatik. 
 
Udvalget mener, at det er vigtigt at kortlægge alle de aktører i de Nordi-
ske lande, der godkender uddannelser og udsteder autorisationer. Det er 
vigtigt at kortlægge, i hvilken grad disse aktører samarbejder og om dette 
kunne øges. Udvalget mener, at det ligeledes er vigtigt at få brancheorga-
nisationer inddraget i denne kortlægning. Der skal også tages hensyn til 
om jobsøgeren har erhvervserfaring, herunder også en bedømmelse af re-
alkompetencer. Der er forskel på, om jobsøgeren er nyuddannet eller om 
der er tale om flere års erhvervserfaring. Derfor er det vigtigt, at man og-
så anerkender erhvervskompetencer og realkompetencer, og ikke kun ud-
dannelse og eksamensbevis. Udvalget vil slutteligt gerne henvise til Bo-
lognaprocessen, ifølge hvilken et EU/ESS-land automatisk skal godkende 
en uddannelse fra et andet EU/EES-land, såfremt der ikke foreligger sær-
lige faglige eller saglige omstændigheder, som taler i mod dette. 

5. Konklusion 

Kultur- og Uddannelsesudvalget foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer, 

at indgå en fællesnordisk aftale om gensidig anerkendelse af er-
hvervsuddannelser, eller – alternativt - at arbejde for en smidiggø-
relse af det nordiske samarbejde om gensidig anerkendelse, der 
skal basere sig på den eksisterende struktur og som er grundlaget 
for autorisation af relevante erhverv på de nordiske arbejdsmarke-
der 
 
at udarbejde en række fælles kriterier for kompetenceniveauer, 
herunder tage stilling til, hvordan realkompetencer bør anerkendes 
og godkendes med henblik på at uddannelser kan anvendes i til-
svarende erhverv i de andre nordiske lande og at regeringerne 
samtidig tilser, at relevante (ikke-) offentlige nationale brancheor-
ganisationer inddrages i udarbejdelsen, gerne med en indledende 
rundbordssamtale mellem de relevante parter 
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at  der landene imellem opnås enighed om, på hvilke områder der 
undtagelsesvis, og med saglig og faglig begrundelse, er behov for 
et supplement til erhvervsuddannelsen i form af relevante specifik-
ke nationale kurser, alternativt on-the-job-training forløb for at 
komplettere et andet nordisk lands erhvervsuddannelse. Dette skal 
ske på baggrund af gyldig dokumentation for behovet for dette na-
tionale supplementskursus eller træningsforløb. Sådanne kurser og 
tiltag skal være lettilgængelige og kunne erhverves gratis inden for 
en kort nærmere bestemt periode fra ansøgningstidspunktet 
 
 

Endvidere foreslår Kultur- og uddannelsesudvalget at Nordisk Råd re-
kommanderer Nordisk Ministerråd, 

at udarbejde en kortlægning af inden for hvilke erhverv der ikke er 
automatisk anerkendelse af et andet nordisk lands erhvervsuddan-
nelse for at fastslå hvor stort omfanget måtte være, herunder til-
sikre at myndigheder, der eksplicit kræver at en autorisation må 
udstedes, også må begrunde sagligt og fagligt hvorfor anerkendel-
sen ikke kan ske automatisk. 

 
 
Göteborg den 27. september 2012  

Bjørt Samuelsen (T) 
Göran Montan (M) 
Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) 
Høgni Hoydal (T) 
Maria Tolppanen (saf) 
 

Olemic Thommessen (H) 
Peter Johnsson (S) 
Sinuhe Wallinheimo (saml) 
Sjúrður Skaale (Jvfl.) 
Tuula Peltonen (sd) 
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Bilag: 
MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag  
om gensidig anerkendelse af  
erhvervsuddannelser i Norden  

Nægtelse af beskæftigelse inden for visse erhverv i et nordisk land for 
borgere, der har en erhvervsuddannelse fra et andet nordisk land, medfø-
rer alt for ofte vanskeligheder i at opnå autorisation til at kunne udføre et 
erhverv, som vedkommende ellers har autorisation til i det land, hvor ud-
dannelsen er taget. Det har væsentlige samfundsøkonomiske konsekven-
ser for de nordiske lande og bremser den ellers ønskelige mobilitet af ar-
bejdskraften i Norden. 
 
Eksempelvis kan en islandsk uddannet elektriker med autorisation i Island 
ikke få autorisation i Norge, hvis ikke vedkommende har været beskæfti-
get minimum to år i Island. Men grænsehindringer forekommer også in-
den for autorisationer inden for sundhedsfag. Eksempelvis naprapatud-
dannelsen, som er autoriseret i Sverige, men ikke er mulig i Norge. Dette 
kan også have konsekvenser for patientsikkerheden, idet en person som 
fratages autorisation i et land på grund af misforhold kan virke i lande 
som ikke kræver autorisation. 
 
Norden står over for store demografiske udfordringer, der stiller krav til en 
mobil arbejdskraft, der er villig til at tage job i lande med mangel på be-
skæftigelse inden for sit område. De nordiske nabolande er derfor oplagte 
arbejdsmarkeder, da de kulturelle, sproglige og samfundsmæssige forhold 
er meget lig hinanden i Norden. 
 
Det synes at være rigide nationale krav, der stiller hindringer op for at 
målsætningen om mobil arbejdskraft kan imødekommes. Socialdemokra-
terne i Nordisk Råd anser dette for at være en unødvendig problemstilling, 
som med et godt samarbejde landenes uddannelses- og autorisations-
myndigheder i mellem samt i samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
kan løses. 
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På baggrund af ovenstående foreslår Socialdemokraterne i Nordisk Råd , 
at 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer, 

at indgå en fællesnordisk aftale om gensidig anerkendelse af er-
hvervsuddannelser som grundlag for autorisation for relevante er-
hverv på de nordiske arbejdsmarkeder 
 
at udarbejde fælles basiskrav til uddannelserne således at uddan-
nelserne kan anvendes i tilsvarende erhverv i de nordiske lande 
 
at der landene imellem opnås enighed om, på hvilke områder der 
undtagelsesvis er behov for supplement til erhvervsuddannelsen i 
form af relevante specifikke nationale kurser for at komplettere et 
andet nordisk lands erhvervsuddannelse. Dette skal ske på bag-
grund af gyldig dokumentation for behovet for dette nationale 
supplementskursus. Sådanne kurser skal være lettilgængelige og 
kunne erhverves gratis inden for en kort nærmere bestemt periode 
fra ansøgningstidspunktet 
 
 

Endvidere foreslår Socialdemokraterne i Nordisk Råd, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at udarbejde en kortlægning af inden for hvilke erhverv der ikke er 
automatisk anerkendelse af et andet nordisk lands erhvervsuddan-
nelse 

 
 
 
Reykjavik den 22. marts 2012 

Anders Karlsson (S) 
Anna Ljunggren (A) 
Annette Lind (S) 
Ann-Kristine Johansson (S)  
Bendiks H. Arnesen (A) 
Billy Gustafsson (S) 
Eeva-Johanna Eloranta (sd) 
Helgi Hjörvar (A) 
Hilde Magnusson (A) 
Karen Klint (S) 
Karin Gaardsted (S)  
Karin Åström (S) 
Maarit Feldt-Ranta (sd) 

Maria Stenberg (S)  
Martin Kolberg (A) 
Peter Jeppsson (S) 
Peter Johnsson (S) 
Sigridur Ingibjörg Ingadottir (A) 
Sjurdur Skaale (Jvfl.) 
Sonja Mandt (A) 
Suna Kymäläinen (sd) 
Thomas Jensen (S) 
Tone Sønsterud (A) 
Torfinn Opheim (A) 
Tuula Peltonen (sd) 
 

 
 
 
 


