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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 

REKOMMANDATION 

 

 

Kortlæggelse af manglende anerkendelse af 

erhvervsuddannelserne  

1. Rekommandation 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd,  

 
at udarbejde en kortlægning af inden for, hvilke erhverv, 
der ikke er automatisk anerkendelse af et andet nordisk 
lands erhvervsuddannelse for at fastslå, hvor stort omfan-
get måtte være, herunder tilsikre at myndigheder, der ek-
splicit kræver at en autorisation må udstedes, også må be-
grunde sagligt og fagligt hvorfor anerkendelsen ikke kan 
ske automatisk 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

Et konkurrencedygtigt og mobilt arbejdsmarked i Norden er en vigtig op-

gave i at videreudvikle det nordiske samarbejde for Nordisk Ministerråd.   

For både samfund og borgere i de nordiske lande, Åland, Grønland og Fæ-

røerne er det afgørende for om man har mulighed for at uddanne sig, ar-

bejde, pendle og flytte på tværs af grænserne i Norden uden, at man risi-

kerer at havne i en gråzone eller hindres af uklare love og regler.  

 

I de Nordiske lande pågår der allerede en række indsatser, der skal gøre 

det enkelt og mere smidigt for nordiske borgere at arbejde i et andet nor-

disk land. Også i nordisk regi foregår der et tæt og systematisk samarbej-

de om anerkendelse af erhvervskompetencer med henblik på at lette mo-

biliteten i Norden.  

 

På trods af mange indsatser hersker der ofte usikkerhed om hvilke mulig-

heder og begrænsninger, der eksisterer i forhold til at overføre erhvervs-

kompetencer imellem de nordiske lande.  

 

Nordisk Ministerråd har i efteråret 2012 besluttet at iværksætte en omfat-

tende undersøgelse af erhvervsrettede uddannelser i Norden. Formålet 
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med studiet er bl.a. at kortlægge omfang og praksis inden for autorisati-

onsordningerne for lovregulerede erhverv i Norden. Studiet skal bl.a. klar-

gøre, hvilke erhverv som kræver national godkendelse samt årsagerne 

hertil. Samtidig skal studiet vurdere, om der er behov for at styrke sam-

arbejdet imellem godkendelsesmyndighederne i Norden. 

 

Undersøgelsen lægger derfor vægt på at præsentere resultaterne i form af 

overskuelige oversigter, der styrker muligheden for, at resultaterne kan 

anvendes i det fremadrettede arbejde med at overkomme eventuelle hin-

dringer.  

 

I tilknytning hertil gennemføres to komparative studier af velfærdsprofes-

sionerne i Norden. Disse studier berører også aspekter omkring anerken-

delse af kompetencer på tværs af de nordiske lande ved blandt andet at 

sammenligne kompetenceniveauerne inden for udvalgte velfærdsuddan-

nelser i Norden.  

 

Studiet skal på den måde bidrage til at skabe klarhed om eksisterende 

regler, strukturer og procedurer for godkendelse af autorisationer i Norden 

samt belyse i hvilket omfang, der eksisterer uhensigtsmæssige og ube-

grundede barrierer for at anvende professionelle kompetencer på tværs af 

grænserne i Norden. Endelig skal studiet komme med anbefalinger til 

hvordan samarbejdet om anerkendelse af uddannelser til lovregulerede 

erhverv i Norden kan styrkes med henblik på at fremme mobiliteten på 

arbejdskraft i Norden. 

 

Undersøgelsen gennemføres af DAMVAD A/S i foråret 2013. En endelig 

rapport forventes at kunne offentliggøres i løbet af sommeren 2013, og vil 

eventuelt blive præsenteret på et seminar i efteråret 2013. Nordisk Råd vil 

blive holdt orienteret om undersøgelsen og undersøgelsens resultater.  

 

Nordisk Ministerråd anser med denne undersøgelse, at rekommandation 

18/2012 kan afskrives.  

3. Udvalgets betænkning 

 
DAMVAD har på opdrag af Ministerrådet (EK-U) gennemført en undersø-

gelse om mobilitet inden for lovregulerede erhverv og velprofessioner i 

Norden. Blandt rapportens hovedkonklusioner er, at systemet for lovregu-

lering i Norden generelt er velfungerende, og endda bidrager til at fremme 

den internordiske mobilitet på arbejdsmarkedet. Men der identificeres og-

så en række områder, hvor det nordiske samarbejde kan styrkes. Under-

søgelsen retter i alt ni anbefalinger mod et fremadrettet nordisk samar-

bejde for at fremme mobilitet på de nordiske arbejdsmarkeder. 

 

I forlængelse studiet vil Kultur- og Uddannelsesudvalget, set i lyset af de 

væsentligste indsigter og kortlægninger fra de tre delstudier i rapporten, 

fortsat følge med i opfølgningen af rapportens anbefalinger. Det er vigtigt 

for udvalget at de områder, som f.eks. har et policy-potentiale og som 

rummer et mobilitets-perspektiv, bliver viderebehandlet og at der bliver 

fulgt op på dem fremadrettet. Udvalget vil, såfremt der er behov for det 

vende tilbage med en ny rekommandation om emnet i nærmeste fremtid, 

hvis behovet skulle vise sig.   

 

På baggrund af ovenstående foreslår Kultur- og Uddannelsesudvalget, 

at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser   

Rek. 18/2012/kultur som færdigbehandlet for rådets vedkommen-

de. 
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Oslo den 29. oktober 2013 
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