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Rekommendation 17/2012 angående gensidig 
anerkendelse af erhvervsuddannelse 
 
Nordisk Råd rekommenderar de nordiske lands regeringer, 
 

– at indgå en fællesnordisk aftale om gensidig anerkendelse af 
erhvervsuddannelser, eller – alternativt - at arbejde for en 
smidiggørelse 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 
arbejdsmarkeder 

– 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 
tilsvarende erhverv i de andre nordiske lande og at regeringerne 
samtidig tilser, at relevante (ikke-) offentlige nationale 
brancheorganisationer 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 specifikke 
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 
nationale supplementskursus eller træningsforløb. Sådanne kurser og 
tiltag skal være lettilgængelige og kunne erhverves gratis inden for 
en kort nærmere bestemt periode fra ansøgningstidspunktet 
 

De nordiska ländernas regeringar meddelar: 
 
Ett ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer är synnerligen viktigt för 
rörligheten inom Norden och av stor betydelse för det övergripande arbetet 
med att undanröja gränshinder. Det gemensamma arbetet för erkännande av 
yrkeskvalifikationer är därför prioriterat. 
 
I dag är Norden ett öppet utbildnings- och arbetsmarknadsområde. Genom 
det nära nordiska samarbetet har möjligheterna vidgats för studerande inom 
högre utbildning och andra hemmahörande i ett nordiskt land att utbilda sig 
och avlägga examen vid de övriga nordiska ländernas utbildningsinstitutioner 
samt att åstadkomma ömsesidigt erkännande av examina, del examina eller 
andra prestationsbeskrivningar (Reykjavik-deklarationen). 
Yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) syftar även till att erkänna 
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yrkeskvalifikationer och därigenom underlätta för den som vill arbeta i ett så 
kallat reglerat yrke i ett annat EU-/EES-land.  
 
För att öka rörligheten och minska de gränshinder som ändå kan uppkomma 
pågår kontinuerligt arbetet med att förbättra tillämpningen av den befintliga 
strukturen. Ett exempel på pågående gränshinderarbete inom U-sektorn är 
en jämförande studie om välfärdsyrken och yrken som regleras med nationell 
lagstiftning. Studien ska redovisas under 2013.  
 
Samtliga nordiska (och europeiska) länder har också valt att implementera 
den rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för 
livslångt lärande (EQF) som Europaparlamentet och rådet antog 2008. EQF är 
en gemensam och neutral referensram på åtta nivåer som kan fungera som 
ett översättningsverktyg mellan olika kvalifikationssystem och deras nivåer. 
Genom att länderna kopplar sina nationella kvalifikationsnivåer till den 
europeiska referensramen ska det blir enklare för både individer och 
arbetsgivare att kunna jämföra och förstå nivån på kvalifikationer som 
utfärdats i olika medlemsstater. EQF är inte ett verktyg för erkännande av 
kvalifikationer, men innebär att det kommer att finnas ett verktyg som 
underlättar jämförelser av på vilken nivå en kvalifikation ligger. 
 
Det övergripande syftet är att främja rörlighet och livslångt lärande. 
Danmark har redan kopplat sitt nationella ramverk till EQF och resterande 
nordiska länder planerar att göra så under 2013.  
 
Inom ramverket EQF ska nationella kvalifikationer beskrivas i termer av den 
kunskap, färdigheter och kompetens som lärandet faktiskt resulterat i, så 
kallade learning outcomes. Det innebär ett perspektivskifte; i stället för att 
titta på hur lärandet organiseras och hur lång tid det ska ta, ska fokus ligga 
på vad den studerande uppnått. I många europeiska länder innebär detta en 
betydande skillnad jämfört med hur man arbetar och kan därmed medföra 
behov av grundläggande reformer. I Norden har flera länder redan detta 
synsätt och kvalifikationsbeskrivningarna förbättras kontinuerligt. Att det av 
kvalifikationsdokumentet framgår vilka kunskaper, färdigheter och 
kompetens man ska ha för att erhålla en kvalifikation ger en tydlig 
information och borde även underlätta erkännandeprocessen. 
 
Yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) innehåller ett system för 
ömsesidigt erkännande av bevis för yrkeskvalifikationer. Det omfattar även 
de fall som inte tillhör något särskilt system med krav på yrkeskvalifikationer, 
antingen därför att ett sådant system saknas eller därför att en 
tjänsteleverantör av ”en specifik och exceptionell anledning” inte uppfyller 
villkoren i enlighet med det aktuella direktivet. Kvalifikationerna erkänns om 
de minst motsvarar den nivå som ligger omedelbart under den nivå som 
mottagande medlemsstat kräver. Direktivet innehåller även bestämmelser 
om den mottagande statens rätt att i vissa fall kräva kompensationsåtgärder 
i de fall det är nödvändigt, i form av anpassningsperiod, kompletterande 
utbildningsinsatser eller lämplighetsprov. De nordiska tillsynsmyndigheterna 
har ett gott samarbete och arbetar fortlöpande med att förbättra 
erkännandeproceduren. Den jämförande studie om välfärdsyrken och yrken 
som regleras med nationell lagstiftning som nämns ovan kan komma att ligga 
till grund för att utveckla samarbetet vidare. 
 
Därtill bedriver Finland, Norge och Sverige sedan ca 40 år yrkesutbildning 
och arbetsmarknadsutbildning vid Stiftelsen Utbildning Nords skola i 
Övertorneå. Då skolan kontinuerligt arbetar och anpassar sin utbildning mot 
de tre ländernas olika nationellt utformade utbildningssystem och även 
verkar för rörlighet mellan länderna finns mycket praktisk kunskap att hämta 
vad gäller skillnader i certifiering och de krav som ställs inom dessa tre 
länder. Enligt aktuell plan kommer höstens nordiska arbetsministermöte i 
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Ministerrådet för arbetsliv (MR-A) att förläggas till Övertorneå, där ett besök 
på Stiftelsen Utbildning Nord ingår. 
 
Regeringarna anser för sin del att rekommendationen kan avskrivas. 
 
 
 
 


