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Svar Rek. 36/2017, Livslang læring 

1. Rekommandation 
Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

 
att arbejde for at de nordiske regeringer tilslutter sig princippet om indførel-
sen af voksen-og efteruddannelse 

 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 
 

Uddannelse for alle i et livslangt perspektiv er et udtalt mål for det nordiske samar-

bejde. Det gælder alle former for uddannelse, læring og livslang opkvalificering for 

alle i uddannelsessystemet, i voksen- og efteruddannelserne og i arbejdslivet. 

 

For så vidt angår Ministerrådet for Uddannelse og Forskning (MR-U) er livslang læ-

ring omdrejningspunktet i samarbejdsprogrammet for Nordisk Ministerråd for Ud-

dannelse og Forskning gældende fra 2015 - Kvalitet og relevans i uddannelser og 

forskning.  

 

Indsatserne omfatter bl.a. følgende aktuelle temaer: 

 

1. Styrke grundlæggende færdigheder og kundskaber  

2. Bidrage til en god overgang mellem uddannelserne og mellem uddannelse og ar-

bejdsliv 

3. Styrke unge og voksnes muligheder for at gennemføre et uddannelsesforløb, her-

under at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse 

4. Fremme erhvervsuddannelsernes status og bidrage til bedre rammer for læring på 

arbejdspladsen for unge og voksne. 

 

Man er i sektoren ved at forberede MR-U’s nye samarbejdsprogram fra 2019. Livslang 

læring vil fortsat være et centralt tema.   

 

I forhold til aktuelle indsatser for livslang læring kan Nordisk Netværk for Voksnes 

Læring (NVL) under MR-U fremhæves. NVL har eksisteret siden 2005. NVL arbejder 

tværsektorielt i et livslangt lærings perspektiv. NVL er organiseret i forskellige net-

værk og arbejder med forskellige emner og områder. Netværket Kompetence set fra 

arbejdslivet, hvor også organisationer, der repræsenterer arbejdslivets parter og øvri-
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ge eksperter er repræsenteret, har i 2017 udgivet rapporten Kompetens ur ett arbets-

livsperspektiv. Rapporten løfter vigtige strategiske spørgsmål op, som bidrager til 

fortsatte drøftelser for at videreudvikle overgangen mellem uddannelse og arbejdsliv 

blandt bl.a. myndigheder og organisationer med ansvar for kvalitet og udvikling af 

uddannelsessystemerne og arbejdsmarkedets parter. NVL har i forlængelse af rap-

porten afholdt en række seminarier i de nordiske lande, hvor både A-siden og U-

siden har været repræsenteret. På seminaret, der blev afholdt i Danmark den 7. de-

cember 2017, var bl.a. Poul Nielson, som har skrevet rapporten Arbejdsliv i Norden - 

Udfordringer og forslag for Nordisk Ministerråd inviteret til at holde et oplæg og del-

tage i drøftelserne. 

 

Endelig skal også Nordplus Voksen programmet under MR-U fremhæves. Program-

met bidrager til nyskabelse og udvikling inden for sektoren. Alle dele af voksenud-

dannelses- og folkeoplysningsfeltet er omfattet af programmet. Alle typer institutio-

ner og organisationer, som arbejder med læring for voksne, kan søge om Nordplus 

midler. Der kan bl.a. gives tilskud til netværksetablering på tværs af lande med hen-

blik på udveksling af viden og erfaring inden for et givent tema, emne eller udfor-

dring, man har til fælles. Endvidere kan der søges tilskud til udviklingsprojekter, som 

sigter på udvikling af fælles undervisning, materialer, metoder og koncepter, samt til 

kortlægningsprojekter, der sigter på studier, analyser og indsamling af data om spe-

cifikke områder og udviklingstendenser inden for voksenuddannelsessektoren i de 

nordiske/baltiske lande.  

 

Også i Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A) er der fokus på livslang læring og videre-

uddannelse. 

 

Af samarbejdsprogrammet for arbejdsliv 2018-2021 fremgår det, at det er vigtigt at 

rette opmærksomheden mod livslang læring, læring i arbejdslivet og på arbejdsplad-

ser og muligheden for at videreuddanne sig. Adgang til kompetencer og videreud-

dannelse gennem hele arbejdslivet er et strategisk indsatsområdet i samarbejdsprog-

rammet.  

  

MR-A har endvidere initieret et forskningsprojekt i efteråret 2017, der skal integrere 

et fokus på behovet for nye kompetencer og tilpasning af kompetencer som følge af 

at, arbejdslivet ændrer sig på grund af øget digitalisering og nye arbejdsformer.  

 

De nordiske regeringer har således stor fokus på livslang læring og princippet om 

voksen- og efteruddannelse. 

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er imødekommet. 
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