
 
 

 Blaðsíða 1 af 4 

Norðurlandaráð 

A 1632/näring 

Lagt fram af: 
efnahags- og viðskiptanefnd 

Númer skjals 14-00228-4 
 
 

NEFNDARTILLAGA 

 

 

Nefndartillaga 
um mikilvægi tungumálaskilnings fyrir 
hreyfanleika á sameiginlegum vinnumarkaði 
Norðurlanda 

1. Tillaga nefndarinnar 

 Efnahags- og viðskiptanefnd leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að fela vinnumálayfirvöldum að rannsaka í hvaða mæli skortur á 
kunnáttu í dönsku, norsku eða sænsku hefur áhrif á vilja 
atvinnuleitenda til að sækja um laust starf í öðru norrænu landi, 
 
að kanna hvaða kröfur vinnuveitendur sem heyra undir hið 
opinbera í löndunum gera um tungumálakunnáttu 
starfsumsækjenda sem tala annað norrænt mál en tungumál þess 
lands sem viðkomandi opinber stofnun er í, 
 
að reikna samfélagslegan kostnað sem fylgir því að 
atvinnuleitendur vilji ekki sækja um störf í öðru norrænu landi 
sökum raunverulegs eða upplifaðs skorts á tungumálakunnáttu og 
vegna atvinnuleitenda sem neitað er um störf í opinbera geiranum 
vegna þess að þeir geta ekki tjáð sig munnlega og skriflega á 
tungumáli viðkomandi lands,   
 
að, ef metið er að þess sé þörf, gera norrænan sáttmála sem feli í 
sér að vinnuveitendur sem heyra undir hið opinbera í þeim hlutum 
Norðurlanda þar sem skandinavísku málin eru 
undirstöðutungumál, eigi að líta á dönsku, norsku og sænsku sem 
jafngild innlend tungumál í tengslum við ráðningu starfsfólks og að 
þetta eigi að koma fram í starfsauglýsingum. 



 
 
 
 

 Blaðsíða 2 af 4 

Norðurlandaráð 

A 1632/näring 

Lagt fram af: 
efnahags- og viðskiptanefnd 

Númer skjals 14-00228-4 
 
 
Norðurlandaráð 

 

Norðurlandaráð 

A 1632/näring 

Lagt fram af: 
efnahags- og viðskiptanefnd 

Númer skjals 14-00228-4 
 
 

 

 

Norðurlandaráð 

A 1632/näring 

Lagt fram af: 
efnahags- og viðskiptanefnd 

Númer skjals 14-00228-4 
 
 

 

 

Norðurlandaráð 

A 1632/näring 

Lagt fram af: 
efnahags- og viðskiptanefnd 

Númer skjals 14-00228-4 
 
 
Norðurlandaráð 

A 1632/näring 

Lagt fram af: 
efnahags- og viðskiptanefnd 

Númer skjals 14-00228-4 
 
 

Norðurlandaráð 

A 1632/näring 

Lagt fram af: 
efnahags- og viðskiptanefnd 

Númer skjals 14-00228-4 
 

2. Bakgrunnur 

Hreyfanleiki á Norðurlöndum og vandamál sem tengjast atvinnuleysi, 
einkum atvinnuleysi ungmenna, eru ofarlega á baugi á Norðurlöndum. 
Jafnframt vitum við að kunnátta í Norðurlandamálum fer minnkandi á 
öllum Norðurlöndum og að tungumálaskilningurinn hafi að öllum líkindum 
áhrif á hreyfanleika og atvinnumöguleika. 
 
Lengi hefur verið litið á norrænan tungumálaskilning sem einvörðungu 
menningarlegt og „mjúkt“ málefni. Þar með er tungumálinu ætlað allt of 
lítilvægt hlutverk, ekki síst á sameiginlegum vinnumarkaði á borð við þann 
norræna eða evrópska. Ef það er svo að einstaklingar sem standa utan 
vinnumarkaðarins eða sem gætu gert meira gagn í öðrum hluta 
vinnumarkaðarins láta hjá líða að sækja um vinnu í öðru norrænu landi, 
eða fá ekki tækifæri til að vinna þar vegna krafna um tungumálakunnáttu 
eða skorts (raunverulegs eða upplifaðs) á tungumálakunnáttu er það 
samfélagslegt vandamál. 
 
Á Norðurlöndum eru til þéttbýl svæði í mikilli nálægð hvert sínu megin 
landamæra. Oft eru hagsveiflurnar mismunandi eftir löndum og margir 
þeirra sem eru atvinnulausir í einu landi gætu flutt eða ferðast til vinnu 
sem býðst í nágrannalandi. Spurningin er hversu margir telja sig ekki geta 
unnið í öðru norrænu landi sökum skorts á 
tungumálaskilningi/tungumálakunnáttu. Er jafnframt kerfisbundið gerð 
krafa um tungumálakunnáttu í löndunum sem gerir að verkum að einnig 
þeim sem ekki telja sig eiga í erfiðleikum með tungumálaskilning sé neitað 
um starf í öðru norrænu landi, til dæmis vegna þess að þeir geti ekki 
skrifað villulaust á tungumáli viðkomandi lands? Gætu þeir sem eru 
nýútskrifaðir úr háskóla komist auðveldar og skjótar inn á vinnumarkaðinn 
ef vinnuveitendur í löndunum sem heyra undir hið opinbera gerðu ekki 
kröfu um að umsækjendur geti tjáð sig á tungumáli viðkomandi lands eins 
vel og ef það væri móðurmál þeirra? Á þessu sviði er ástæða til að líta til 
enskumælandi landa sem oft eru umburðarlyndari í viðhorfum sínum til 
þess að enska sé töluð og rituð með mismunandi hætti. Gætu fleiri 
atvinnulausir (ungmenni) komist inn á vinnumarkaðinn ef kröfurnar um 
tungumálakunnáttu yrðu opnari í löndunum? 
 
Hvaða samfélagslegi kostnaður fylgir því að vinna sé ekki unnin af völdum 
tungumálakrafna eða tungumálakunnáttu á Norðurlöndum nú? Er hægt að 
rannsaka þetta og er hægt að þróa aðferðir til að losna við sumar af 
þessum takmörkunum? 

3. Umsagnarferli 

Nefndartillagan var samin eftir samtöl við Norrænt tungumálasamstarf 
(NOSK) og að höfðu samráði við skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar. 

4. Sjónarmið nefndarinnar 

Líklegt er að opinberar stofnanir í löndunum hafni oft umsækjendum (frá 
öðrum norrænum löndum) ef þeir geta ekki frá upphafi tjáð sig, 
sérstaklega skriflega, á tungumáli þess lands sem viðkomandi stofnun 
heyrir til. Einnig eru dæmi um að opinberar stofnanir hafi túlkað reglur 
þannig að öll skandinavísk mál hafi verið metin með sama hætti. Til 
dæmis flokka yfirvöld skólamála í Svíþjóð (Skolverket) dönsku, norsku, 
íslensku og færeysku sem „sænsku“ við mat á því hvort nemendi sem vill 
komast í menntaskóla í Svíþjóð uppfylli kröfur um nægilega kunnáttu í 
sænsku. Á sama hátt flokkar norska gagnagrunnsstofnunin 
„Brønnøysundregistrene“ Dani og Svía þannig að þeir séu „norskir“. Ef 
stjórnvöld og aðrir opinberir atvinnuveitendur gætu litið á og farið með öll 
skandinavísk mál eins og þau væru tungumál viðkomandi lands gæti Svíi 
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sem er nýútskrifaður úr háskóla til dæmis leitað að vinnu í Danmörku eða 
Noregi án þess að eiga á hættu að atvinnuumsókn verði hafnað vegna 
lakrar dönskukunnáttu. Margir Norðurlandabúar sem eiga rætur að rekja 
til annarra heimshluta þurfa einnig að glíma við strangar kröfur um 
tungumálakunnáttu sem gerir þeim erfiðara fyrir að komast inn á 
vinnumarkaðinn. Óljóst er hversu stórt vandamálið er og þess vegna þarf 
að rannsaka hvaða formlegu kröfur um tungumálakunnáttu stjórnvöld og 
aðrir atvinnuveitendur hins opinbera mega gera gagnvart umsækjendum. 
 
Ef í ljós kemur að vandinn er meiri en æskilegt má telja þurfa Norðurlönd 
að gera með sér samning um að allir atvinnuveitendur hins opinbera á 
Norðurlöndum þar sem skandinavískt mál er undirstöðutungumál eigi að 
meta öll skandinavísk mál jafnt og líta á þau sem tungumál heimalands 
hinar opinberu stofnunar í tengslum við ráðningu starfsfólks.  
 
Erfitt getur verið að meta hversu margir atvinnuleitendur sleppi því að 
sækja um vinnu í öðru norrænu landi vegna þess að þeir óttist að þeir 
skilji ekki tungumálið eða geti ekki gert sig skiljanlega. Ein leið til þess 
gæti verið að fela vinnumarkaðsyfirvöldum (atvinnumiðlununum) að 
rannsaka hversu margir atvinnuleitendur hafni því eða séu í vafa um hvort 
þeir vilji sækja um laust starf í öðru landi af ótta við að þeir muni ekki 
skilja eða geta gert sig skiljanlega á tungumáli viðkomandi lands. 
Hugsanlega væri hægt að takmarka slíka athugun við landamærasvæði á 
Norðurlöndum, til dæmis Eyrarsundssvæðið og þau svæði á landamærum 
Noregs og Svíþjóðar þar sem mest er um að íbúar sæki vinnu yfir 
landamæri. 
 
Ef í ljós kemur að vandamálið er stærra en talið hefur verið er ástæða til 
þess að reyna að leggja mat á samfélagslegan kostnað sem fylgir þessari 
hindrun á sameiginlegum vinnumarkaði Norðurlanda. 
 
Almennt séð er það auðvitað líka svo að eftir því sem tungumálakunnátta 
atvinnuleitanda er betri þeim mun greiðari er leiðin að öllum vinnumarkaði 
Norðurlanda. Þetta hefur margsinnis sýnt sig, nú síðast í tengslum við 
fjármálakreppuna á Íslandi þar sem þeir sem höfðu þá tungumálakunnáttu 
sem til þurfti gátu flutt til annars norræns land til að vinna þar en hinir 
sem ekki höfðu tungumálakunnáttuna áttu á hættu að þurfa að vera 
atvinnulausir heima fyrir. Oft hefur umræðan um tungumálakunnáttu í 
tengslum við vinnumarkaðinn snúist um einstaklinga sem hafa finnsku eða 
íslensku að móðurmáli. Í þessari tillögu er málið skoðað í víðara samhengi 
þar sem einnig er litið til atvinnuleitenda sem hafa skandinavískt mál sem 
móðurmál, ekki síst nýútskrifuð ungmenni sem oft á tíðum eiga erfitt með 
að fá sitt fyrsta starf. 

5. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur efnahags- og viðskiptanefnd 
til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að fela vinnumálayfirvöldum að rannsaka í hvaða mæli skortur á 
kunnáttu í dönsku, norsku eða sænsku hefur áhrif á vilja 
atvinnuleitenda til að sækja um laust starf í öðru norrænu landi, 
 
að kanna hvaða kröfur vinnuveitendur sem heyra undir hið 
opinbera í löndunum gera um tungumálakunnáttu 
starfsumsækjenda sem tala annað norrænt mál en tungumál þess 
lands sem viðkomandi opinber stofnun er í, 
 
að reikna samfélagslegan kostnað sem fylgir því að 
atvinnuleitendur vilji ekki sækja um störf í öðru norrænu landi 
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sökum raunverulegs eða upplifaðs skorts á tungumálakunnáttu og 
vegna atvinnuleitenda sem neitað er um störf í opinbera geiranum 
vegna þess að þeir geta ekki tjáð sig munnlega og skriflega á 
tungumáli viðkomandi lands, 
 
að, ef metið er að þess sé þörf, gera norrænan sáttmála sem feli í 
sér að vinnuveitendur sem heyra undir hið opinbera í þeim hlutum 
Norðurlanda þar sem skandinavísku málin eru 
undirstöðutungumál, eigi að líta á dönsku, norsku og sænsku sem 
jafngild innlend tungumál í tengslum við ráðningu starfsfólks og að 
þetta eigi að koma fram í starfsauglýsingum. 
 
 

Tampere, 23. september 2014 

Anders Karlsson (S) 
Arto Pirttilahti (cent) 
Cecilie Tenfjord-Toftby (M), formaður 
Eero Suutari (saml) 
Finn Thranum (V) 
 
 

Gunvor Eldegard (A) 
Ove Bernt Trellevik (H) 
Per Olaf Lundteigen (Sp) 
Ruth Mari Grung (A) 
Steingrímur J. Sigfússon (VG) 
Torgeir Knag Fylkesnes (sv) 
 

 
 
 
 
Fyrirvari 
„Flokkahópurinn Norrænt frelsi er á móti tillögunni vegna þess að við 
teljum að grundvallarmarkmið tillögunnar sé að afnema sérstöðu 
þjóðmálanna í einstökum löndum og að leggja að jöfnu erlend tungumál 
og þjóðmál. Norrænt frelsi er ekki fylgjandi þessu markmiði.“ 
 
Tampere, 23. september 2014 

Mikkel Dencker (DF)  
 


