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MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag 

om gensidig anerkendelse af erhvervsuddan-

nelser 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 
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