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NOTAT 

Til 

Nordisk Råd 

Kopi 

 

Fra 

Nordisk Ministerråd 

Emne 

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd til Nordisk Råd vedr. rekommandation 

28/2014 om sprogforståelsens betydning for mobiliteten på det fælles 

arbejdsmarked. Hovedansvar: MR-A, Delansvar: MR-U 

 

Svar på Rek. 28/2014 om sprogforståelsens betydning 

for mobiliteten på det fælles arbejdsmarked 
 

Rekommandationen lyder: 

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

 Att ge de nationella arbetsmarknadsmyndigheterna i uppdrag att 

undersöka i vilken grad bristande språkkunskaper i danska, norska 

eller svenska, påverkar arbetssökandes benägenhet att söka ett 

ledigt arbete i ett annat nordiskt land 

 

 Att klarlägga nationella offentliga arbetsgivares språkkrav på 

personer som söker arbete hos sådana arbetsgivare och som 

använder ett annat nordiskt språk än myndighetslandets språk 

 

 Att kvantifiera den samhällsekonomiska kostnaden för arbets-

sökandes obenägenhet att söka arbete i ett annat nordiskt land p.g.a. 

bristande upplevd eller reell språkförståelse, samt för arbetssökande 

som blir nekade arbete i det offentliga till följd av dennes oförmåga 

att uttrycka sig i tal och skrift på det aktuella landets språk   

 

 Att om behov förefinnes föreligga, ingå en nordisk överenskommelse 

som innebär att offentliga arbetsgivare i de delar av Norden där 

skandinaviska är samhällsbärande, ska acceptera danska, norska och 

svenska såsom varande likvärdiga inhemska språk, i samband med 

rekrytering av personal, och att detta bör framgå vid 

utannonseringen av tjänster 

 

 

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd: 

 

Et kerneområde i Nordisk Ministerråds arbejde er at fremme mobiliteten på 

det fælles nordiske arbejdsmarked. Dette bygger på Overenskomsten om et 

fælles nordisk arbejdsmarked hvori regeringerne tydeliggør målet om at give 

borgerne i Norden fri bevægelighed, samt at opretholde fuld beskæftigelse i 

landene. På nordisk niveau arbejder man derfor på at modvirke flaskehalse 

som nedsætter mobiliteten, som opstår på grund af landenes forskellige 

nationale systemer og reglementer. I 2014 markerede Nordisk Ministerråd 60 

år med denne overenskomst. Det faktum at mere end 50.000 nordboere pr. 

år er indvandret til et andet nordisk land i løbet af de seneste år, og at 

antallet af grænsependlere er ca. 70.000 pr. år, viser at overenskomsten har 

haft en stor betydning. Ved julilæet kastede man også blikket fremad mod 

fremtidens spørgsmål og løsninger. I forbindelse med denne markering stod 

det klart, at samarbejdet om fri bevægelighed er højt prioriteret og at det 
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fortsat skal være med til at give borgerne i Norden de bedste forudsætninger 

for at kunne finde job og karrieremuligheder i hele regionen. 

 

Nordisk Ministerråd har et særskilt fokus på bekæmpelse og forebyggelse af 

grænsehindringer i Norden. Dette arbejde drives af Grænsehindringsrådet, 

hvis mål er at bekæmpe 5-10 grænsehindringer pr. år inden for 

arbejdsmarkeds-, social- og uddannelsesområdet. Grænsehindringsrådet blev 

etableret i 2014 og består af 8 nationale repræsentanter samt 

generalsekretæren i Nordisk Ministerråd og en repræsentant fra Nordisk Råd. 

Indsatsen skal intensivere arbejdet med grænsehindringer og sikre en tidlig 

involvering af nationale aktører samt ministerråd og embedsmandskomitéer.  

 

Derudover pågår et seriøst og fokuseret arbejde i arbejdslivssektoren med 

bekæmpelse af grænsehindringer for at øge mobiliteten og bidrage til øget 

tilgang af kvalificeret arbejdskraft. Dette bygger på analysen ”Gränshinder i 

Norden på social- och arbetsmarknadsområdet” fra 2012 som er udført af en 

nordisk ekspertgruppe i samarbejde med social- og sundhedssektoren. Som 

et led i arbejdet diskuteres grænsehindrings-spørgsmål ved hvert MR-A og 

EK-A møde. Det kan påpeges at man ikke har opfattet sprog som værende 

en afgørende faktor der modvirker mobiliteten i Norden.  

 

Nordisk Ministerråd deler det synspunkt at især arbejdsløshed blandt unge, 

nyuddannede og andre udsatte befolkningsgrupper er et udfordrende, og 

derfor prioriteret, område i det nordiske samarbejde. I arbejdslivssektoren 

arbejder man aktivt inden for dette område i forbindelse med det danske 

formandskab i 2015, og derudover har sektoren ansvaret for blandt andre, 

initiativet Nordjobb, som i 30 år har arbejdet for at øge mobiliteten blandt 

unge i Norden, og ansvaret for et projekt inden for Ruslandssamarbejdet, 

som har fokus på ungdomsbeskæftigelse i grænseregioner. 

 

I andre sektorer arbejder man parallelt for at styrke mobiliteten. I 

uddannelses- og forskningssektoren er Nordplus Nordisk Ministerråds største 

program inden for livslang læring og mobilitet på uddannelsesområdet.  MR-U 

har desuden hovedansvar for det nordiske samarbejde på sprogområdet. I 

dette arbejde er en styrket internordisk sprogforståelse mellem dansk, norsk 

og svensk hos børn og unge et prioriteret mål. På lang sigt vil en styrket 

parallelsproglighed mellem dansk, norsk og svensk i Norden kunne fremme 

mobilitet på arbejdsmarkedet. Dette arbejde pågår blandt andet gennem 

Program for sprogkurser og De nordiske sprogpiloter, som tilbyder en række 

sprogkurser som skal bidrage til at forbedre fremtidige og nuværende 

sproglæreres nordiske kompetencer, og dermed på sigt også bidrage til at 

styrke nordiske børn og unges gensidige forståelse af dansk, norsk og svensk 

i fremtiden.  

 

Med hensyn til den første indstilling, mener Nordisk Ministerråd at der findes 

et tilstrækkeligt grundlag i eksisterende undersøgelser om sprogforståelsen i 

Norden. Den eksisterende kundskab på området kan give indikation på 

motivation for mobilitet, da der kan være en sammenhæng mellem 

oplevelsen af at forstå et sprog og lysten til at flytte til et område hvor 

sproget tales. En undersøgelse fra den nordiske uddannelses- og 

forskningssektor om internordisk sprogforståelse Håller språket ihop Norden? 

(2005) viser blandt andet at sprogforståelsen mellem dansk, norsk og svensk 

generelt er lav. Nordisk Ministerråd vurderer derfor at situationen ikke 

behøver at undersøges yderligere, og at man i stedet vil arbejde aktivt for at 

styrke fremtidige generationers sprogforståelse i samtlige nordiske lande. 

Denne indsats vil på længere sigt øge motivationen for at flytte til et andet 

nordisk land, når sprog- og kulturkompetencer opleves som stærkere og 

mere relevante for borgerne. Imidlertid er Nordisk Ministerråds 

informationstjeneste, Hallo Norden, med til at lette og forbedre oplevelsen for 

de borgere som ønsker at bo eller arbejde i et andet nordisk land. 
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Med hensyn til den anden indstilling, mener Nordisk Ministerråd ud fra et 

sprogpolitisk perspektiv at den foreslåede analyse ikke vil kunne generere et 

tilstrækkeligt grundlag for et nyt initiativ på området. Dette skyldes en stor 

variation på området med hensyn til skriftlige og mundtlige sprogkrav på 

offentlige arbejdspladser. De forskellige sprogkrav vil ligeledes være meget 

afhængige af arbejdsområde og -opgaver. MR-A og MR-U kan derfor ikke 

udse midler på nuværende tidspunkt til at finansiere et analysearbejde som 

ikke vil kunne fungere som direkte indspil til sektorernes pågående projekter. 

 

Med hensyn til den tredje indstilling, mener Nordisk Ministerråd at flere 

elementer vil vanskeliggøre denne kvantificering. Det vil være metodisk 

vanskeligt at finde svar på hvilke og hvor mange arbejdsøgende der afstår fra 

at søge job i et andet nordisk land alene pga. manglende sprogforståelse. 

Ligeledes findes der på nuværende tidspunkt ikke et system som kan 

fremskaffe oplysninger omkring det offentliges fravalg af kandidater alene 

pga. manglende sprogkundskaber. Derfor vurderer MR-A og MR-U at der ikke 

kan udses midler til at påbegynde dette analysearbejde. 

 

Med hensyn til den sidste indstilling, vurderer Nordisk Ministerråd at 

muligheden for at tage dette skridt ikke findes inden for det nordiske 

samarbejde. Dette skyldes blandt andet at den gensidige sprogforståelse 

mellem dansk, norsk og svensk stadig ligger på et relativt lavt niveau. De 

offentlige arbejdsgivere har først og fremmest et demokratisk ansvar for at 

deres kommunikation med borgerne bliver forstået af modtagerne, og derfor 

kan en overordnet ligestilling mellem de skandinaviske sprog i det offentlige 

ikke tilrådes på nuværende tidspunkt. I følge med Deklaration om nordisk 

sprogpolitik (2006) betragtes alle sprog i Norden ligeværdige og et mål er at 

de nordiske lande skal stræbe efter at være førende indenfor arbejdet for at 

myndighedernes sprog skal være tydeligt og sætte borgerens behov i fokus. 

 

Nordisk Ministerråd stræber i højeste grad efter at fremme mobiliteten i 

Norden, og har i flere sektorer forpligtet sig til aktivt at diskutere og arbejde 

med mobilitetsspørgsmål på det fælles nordiske arbejdsmarked, samt på 

uddannelsesområdet. Mobilitet er selve grundmuren i det nordiske 

samarbejde, og der arbejdes derfor målrettet med disse spørgsmål i flere 

fora, samt med grænsehindringerne der opstår på grund af de nordiske 

landes forskellige nationale systemer. I henhold til ovenstående kan 

rekommandationen derfor ikke imødekommes.  


