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Þingmannatillaga um símenntun 

Tillaga 

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún beiti sér fyrir því að ríkisstjórnir Norðurlanda styðji meginregluna um 

innleiðingu náms fullorðinna og endurmenntun. 

 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda 

að þær leggi aukna áherslu á að nám fullorðinna og endurmenntun verði 

samþættur og kerfisbundinn þáttur í starfsævi launafólks á Norðurlöndum, 

og komi skipulagi á námið í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins. 

Aðdragandi 

Á vordögum 2016 kom út skýrslan „14 tillögur að norrænu samstarfi í framtíðinni í 

vinnumarkaðsmálum“ eftir Poul Nielson. Skýrslan er stefnumótandi úttekt á 

norrænum vinnumarkaði og norræna vinnumarkaðslíkaninu. Skýrslan er í góðu 

samræmi við sýn jafnaðarmanna í Norðurlandaráði á þau viðfangsefni sem Norður-

lönd standa frammi fyrir, ekki síst hvað varðar símenntun og aukna áherslu á nám 

fullorðinna og endurmenntun. 

 

Símenntun 

Hnattvæðingin, tækniþróunin og stafræna byltingin eru aðeins þrjú hugtök í 

hnattvæddum og síbreytilegum heimi. Þekkingar er þörf til að henda reiður á 

margslungnum veruleika og þá þekkingu er hægt að tileinka sér með námi.  

 

Símenntun er viðtækara hugtak en skólaganga og við greinum á milli þess að þiggja 

kennslu og stunda nám. Símenntun er pólitísk stefna, tæki til að bæta samfélagið og 

auka jöfnuð með því að draga úr menntunarmuni og gera einstaklingum kleift að 

aðlaga og tengja sig við samfélagslegar breytingar. 

 

Menntun 

Menntun er hornsteinn lýðræðisins. Menntun einskorðast ekki lengur við ákveðinn 

kafla í lífi ungs fólks heldur er símenntun ævilöng. Kröfur samfélagsins um sveigjan-

leika og aðlögunarfærni gera það að verkum að allir verða að tileinka sér færni að 

staðaldri á öllu sínu æviskeiði, og að við vinnum öðru vísi en áður.  
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Í dag er fullorðnum tryggður aðgangur að námi og færniþróun í hefðbundnu mennta-

kerfi, í vinnustaðanámi og innan lýðfræðslukerfisins. Jafnaðarmenn í Norðurlandaráði 

telja það grundvallarverkefni samfélagsins að veita íbúum Norðurlanda bestu 

tækifæri til að mæta margslungnum kröfum samfélagsþróunarinnar. 

 

Flokkahópurinn styður því tillögu Pouls Nielson um að innleiða skyldunám og endur-

menntun fullorðinna. Aukin áhersla á þetta svið mun skapa meiri jöfnuð í samfélaginu 

og tryggja samkeppnisfærni Norðurlanda til framtíðar. 

 

 

Stokkhólmi, 3. apríl 2017 

Annette Lind (S) 

Emilia Töyrä (S) 

Erkki Tuomioja (sd) 

Eva Sonidsson (S) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Irene Johansen (A) 

Jorodd Asphjell (A) 

Karen J. Klint (S) 

Kjell-Idar Juvik (A) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Lennart Axelsson (S) 

Maarit Feldt-Ranta (sd) 

Oddný Harðardóttir (A) 

Phia Andersson (S) 

Pyry Niemi (S) 

Rikard Larsson (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Sonja Mandt (A) 

Suzanne Svensson (S) 

Tony Wikström (ÅSD) 

 


