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1. Inledning
Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS utgår i sin verksamhet från bestämmelserna i sina
stadgar och linjedragningarna i sin strategi- och strukturplan. De slår fast att lärarorganisationerna i
Norden har stor nytta av ett strukturerat och aktivt erfarenhetsutbyte kring gemensamt beslutade
teman, strategier och idéer inom aktuella verksamhetssektorer. Målet är en kvalitativt högtstående
facklig- och utbildningspolitisk samverkan, som främjar, bevakar och tillvaratar lärarnas intressen
särskilt i Norden, men också på europeisk och global nivå. NLS står som aktör och koordinator för
all verksamhet inom ramen för samrådet. Verksamhetsåret kommer att struktureras enligt de i NLS
vedertagna principerna att spegla de aktuella frågorna utifrån utvecklingen och förhållandena i
värdlandet Danmark, på det internationella planet eller utifrån annan nordisk verksamhet av stort
intresse.
Enligt de flesta ekonomiska prognoserna växer världsekonomin omkring 3,5% under 2018, det vill
säga lika mycket som under detta år. I euroområdet är tillväxten lite mindre och ligger på ca. 2%.
Ur politiskt perspektiv vore det därför viktigt att utnyttja den bättre konjunkturen för att genomföra
behövliga strukturella förändringar och samtidigt hålla fokus på den offentliga ekonomins hälsa.
Det finns mycket som pekar på att det nuvarande uppsvinget inte kommer att vara väldigt långt, så
det är nu förändringarna ska göras. När det gäller den offentliga sektorn kommer utslaget av
ekonomisk tillväxt senare och detta bör noteras i löneförhandlingarna i den utbildningspolitiska
sektorn. Flyktingkrisen är inte förbi och den inverkar på de nordiska länderna och deras beslut i
både arbetsmarknads- och utbildningspolitiska frågor. I kölvattnet av krisen har många lärare
tampats med misstillit och en allt större arbetsbelastning, som påverkar lärare i tjänst men också
yrkets status och därmed söktrycket till lärarutbildningen. Att öka tilliten till läraryrket och till yrket
som profession kommer fortfarande att vara ett av de viktigaste målen för alla de nordiska
lärarorganisationerna. Vår uppgift är att outtröttligt plädera för utbildning och påminna om
utbildningens betydelse för likvärdighet och välfärd och på detta sätt stöda byggandet av den
nordiska modellen.

Årets tema: Utbildningspolitiska reformer och lärarprofessionen
Lärarorganisationernas roll när det gäller utveckling av utbildningen
Det danska utbildningssystemet undergår stora förändringar just nu. I Danmark har man reformerat
i stort sett alla delar av utbildningssektorn och parallellt med detta har man vidtagit väsentliga
budgetnedskärningar. Reformprocesserna har utmanat den danska modellen och de demokratiska
spelreglerna gällande partssamarbete, ett samarbete som är särskilt relevant att ta upp i ljuset av
den press som den nordiska modellen just nu utsätts för. Dessutom spelar tendenserna till
kommersialisering i och av utbildning en allt större roll när man genomför nya reformer i
undervisningssektorn. Därför finns det orsak för NLS att se närmare på denna problemställning i
förlängningen av NLS seminarium om kommersialisering våren 2016.
Lärarorganisationer i hela Norden har dyrköpta erfarenheter av genomförda utbildningsreformer
under senare år, även om traditioner att förverkliga reformerna eller resultaten av dessa är olika
från land till land och från skolform till skolform. Reformerna har ursprung i olika politiska,
ekonomiska och historiska ramar, men också i lärarorganisationernas olika roller i respektive land.
Betydelsen av reformerna kan vara olika i de olika länderna.
Hur kan vi då använda dessa olika erfarenheter och utgångspunkter för att stärka
lärarorganisationernas bidrag till en positiv utveckling på utbildningsområdet, individ och samfund
till gagn. Detta ska vi sätta fokus på 2018. NLS ambition under verksamhetsperioden är att inom
ramen för NLS erfarenhetsutbyte i både styrelse och sektorer rikta in sig på reformer och kvalitet i
utbildningen. Detta för att nå en nordisk syn och underlag, som understöder målsättningen att
styrka lärarorganisationernas bidrag till en positiv utveckling på utbildningssektorerna och
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utbildningssystemen i respektive land generellt och specifikt genom att komplettera
landrapporterna med medlemsorganisationernas erfarenheter och kunskap gällande reformarbetet
och kvalitet i utbildningen. Tanken är att i allt högre grad aktivt dra nytta av landrapporterna på
mötena.
Det danska ordförandeskapet önskar att invitera till en konferens, lik den om kommersialisering
2016, genom att ersätta det gemensamma sektormötet med en konferens om utbildningspolitiska
reformer i Norden. Målet med konferensen skall vara att ta upp till diskussion de erfarenheter och
den kunskap som varit i fokus under årets olika möten i NLS. Diskussionen samt erfarenheterna
och kunskapen dokumenteras i en konferensrapport som senare kan användas av NLS och de
enskilda organisationerna.
Internationella politiska initiativ på utbildningssektorn
Under 2018 skall NLS sätta särskilt fokus också på relevanta internationella politiska initiativ i
utbildningssektorn, som har betydelse för samarbetet mellan NLS medlemsorganisationer. Till
exempel OECD, FN/Unesco, EU och det formella nordiska samarbetet har alla uppslag till initiativ,
som berör årets tema.
Bäst gör man detta genom att till exempel ta upp OECD:s International Summit on the Teaching
Profession (ISTP) till diskussion i styrelsen. Direktör Andreas Schleicher har i många sammanhang
uttryckt hur viktigt det är att involvera lärarorganisationerna i utvecklings- och reformarbetet på
utbildningssektorns område.

NLS ska:
•
•

•
•
•

inspirera och uppmuntra de nordiska lärarna till utveckling av sin
lärarroll och professionalitet
följa upp vad som händer inom utbildningen i Norden genom att i
styrelsen och sektorerna utbyta erfarenheter och verksamhetsstrategier
och genom att inbjuda relevanta, sakkunniga politiker, forskare och
arbetsmarknadsrepresentanter till diskussion kring årets tema
skapa diskussion och annat erfarenhetsutbyte om ovan nämnda tema
byta idéer och växla erfarenheter kring utbildningspolitiska reformer i
Norden
följa med och informera om den utbildningspolitiska utvecklingen i
Norden

2. Styrelsen
A.

Styrelsens möten

Ordförande i NLS under verksamhetsåret 2018 är Anders Bondo Christensen från Danmark, DLF
och som viceordförande fungerar Olli Luukkainen från Finland, OAJ. Styrelsens möten kommer att
äga rum i Danmark. NLS och värdlandet kommer gemensamt att planlägga och genomföra
mötena.
Styrelsens vårmöte äger rum den 7–8 maj 2018.
Styrelsens höstmöte äger rum den 3–4 december 2018.
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B.

Styrelsens arbete

Styrelsen kommer under året i sitt arbete att koncentrera sig på frågor kring årets tema, genom ett
erfarenhetsutbyte kring de i verksamhetsplanen nämnda tyngdpunktsområdena samt höra
sakkunniga på de valda temaområdena.
Styrelsen kommer också att ta upp nordiska och internationella ärenden enligt aktualitet och
behov. NLS-familjen är idag välrepresenterad både på den globala och på den europeiska arenan,
vilket innebär att NLS styrelse kan få dagsaktuella och givande internationella rapporter på alla
nivåer. Vid behov kan NLS styrelse uttala sig i frågor som styrelsen enhälligt kan omfatta.
Styrelsen samarbetar och byter information under året med sektorerna samt LEDARFORUM och
STUDERANDEFORUM och det internationella mötet.

3. Sektorernas verksamhet
Sektorerna kommer under verksamhetsåret att anordna tre enskilda möten i ordförandelandet. Det
gemensamma sektormötet ersätts detta år med en konferens. Samtliga sektorer utgår i sitt arbete
från de i verksamhetsplanen nämnda tyngdpunktsområdena. Till sektorernas uppgift hör också
sektorspecifika frågor, som tas upp efter behov och på förslag av ordförandelandet.

4. Kurs- och konferensverksamhet
A. NLS Sommarkurs
NLS arrangerar vartannat år en sommarkurs för NLS-organisationernas förtroendevalda samt
fackligt intresserade medlemmar i något av de nordiska länderna. Medlemsorganisationerna utser
själva vem som ska delta i sommarkursen. Målgruppen är väldigt bred. Det är önskvärt att de
deltagande har facklig bakgrund eller kännedom om facklig verksamhet.
NLS Sommarkurs är ett starkt identitetsmärke för NLS-organisationernas medlemmar och
förtroendevalda ute på fältet. Sommarkursen ger ett stort antal nordiska lärare och fackligt aktiva
möjlighet att samlas och utbyta erfarenheter om lärarprofessionen, framtidens utbildning, lärarnas
arbetsbelastning etc. Ibland är det medlemmarnas första kontakt med andra lärare och
förtroendevalda i de nordiska länderna.
Sommarkursen 2018 är förlagd till Hotel Føroyar, Torshavn, Färöarna den 25–29.6.2018. Det
preliminära temat för kursen är - Lärarprofessionen i ett internationellt och föränderligt
perspektiv.
B. LEDARFORUM
LEDARFORUM är NLS arena för ledarskapsfrågor och ledarnas interaktiva erfarenhetsutbyte. Den
årliga konferensen LEDARFORUM 2018 hålls 13–14.9.2018 i Helsingfors, Finland.
LEDARFORUM har sedan grundandet 2005 befäst sina arbetsformer och deltagarantalet har stigit
till ca 40 per möte. Antalet deltagande organisationer har också ökat och idag är ledarföreningar
från alla nordiska länder och självstyrelseområden representerade. Skolledarna i Norden upplever
det som mycket viktigt att få ta del av varandras vardag och professionella utveckling genom att
mötas till erfarenhetsutbyte och diskussioner en gång om året.
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C. STUDERANDEFORUM
NLS samlar under verksamhetsåret lärarstuderandena i de olika medlemsorganisationerna till ett
gemensamt möte kallat STUDERANDEFORUM.
STUDERANDEFORUM är ett rådgivande organ till styrelsen i NLS. Forumet utgör en viktig
mötesplats och ett diskussionsforum för lärarstuderande inom NLS medlemsorganisationer
representerande alla pedagogiska områden och skolformer. Deltagarantalet har stadigt legat på
20.
Under verksamhetsåret 2018 kommer STUDERANDEFORUM att mötas den 12–14.10.2018 i
Danmark.

5. Kommunikation
NLS erbjuder medlemsorganisationerna information om nordiska arbetsmarknadspolitiska och
utbildningspolitiska förhållanden och nordisk facklig verksamhet. Kommunikationen är en viktig del
av NLS erfarenhetsutbyte.
För att stöda erfarenhetsutbytet mellan organisationerna fungerar NLS webbsidor som
informationskanal med relevanta nyheter, aktuell information samt ett gediget dokumentarkiv
medlemsorganisationerna tillhanda. Kansliet sammanställer månatligen ett nordiskt nyhetsbrev
med en översikt av intressanta nyheter i anknytning till utbildning, facklig verksamhet och samhälle
i de nordiska länderna. NLS hoppas att alla medlemsorganisationer delar med sig av de viktigaste
nyheterna till NLS. Det ökar nyhetsförmedlingens aktualitet och balans mellan de nordiska
länderna.
Under året kommer planeringen av en ny moderniserad webbsida för NLS att inledas.
NLS ska:
•
•
•
•

informera medlemmarna om arbetsmarknadspolitiska och
utbildningspolitiska förhållanden och nordisk facklig och pedagogisk
verksamhet
informera om utbildningspolitiska förhållanden med vikt på de
nordiska utbildningspolitiska reformerna
ge ut nyhetsbrev
upprätthålla och utveckla webbplatsen www.nls.info

6. Internationellt lärarsamarbete
NLS uppgift i det internationella lärarsamarbetet är i första hand samordning och förmedling av
nyheter och händelser samt ett aktivt erfarenhetsutbyte, som kan resultera i gemensamma förslag.
Genom våra representanter i EI och ETUCE sker erfarenhetsutbytet huvudsakligen vid
styrelsemöten men också vid de delegationsmöten NLS anordnar samt vid behov under
sektormöten eller ad hoc-möten av internationell karaktär.
Historiskt har NLS spelat en stor roll i utvecklandet av både ETUCE och EI såväl organisatoriskt
som fackligt. Därför, men också för sina medlemmars skull har NLS ett ansvar för att gemensamt
utveckla dagens ETUCE och EI mot allt starkare förespråkare för de professionella lärarnas sak i
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både europeiskt och globalt perspektiv. Det internationella mandatet ligger hos respektive
medlemsförbund, men det ökande gemensamma beroendet av ett starkt internationellt fack kräver
ett ständigt uppdaterat fördomsfritt samarbete på det nordiska planet.
NLS anordnar under verksamhetsåret 2018 ett traditionsenligt möte för internationella sekreterare
den 18 – 19.1.2018 i Sverige. Mötet för internationella sekreterare anordnas som ett
erfarenhetsutbyte mellan de deltagande organisationernas internationella funktionärer. Mötet kan,
om behov föreligger, koordinera frågor i anslutning till exempelvis utvecklingssamarbete eller andra
internationella frågor av nordisk vikt.
A. Education International
Education International, EI har händerna fulla med att under verksamhetsperioden implementera
det kompletterade Education Policy Paper, det nya Human & Trade Union Rights Policy Paper och
de 43 resolutionerna som godkändes på kongressen 2015. Bland de frågor som med säkerhet
aktiverar EI under kongressperioden och som vi också i NLS har orsak att återkomma till kan
nämnas privatiseringen och kommersialiseringen av utbildningen (Global Response), jämställdhet
på olika plan, kvalitet i utbildningen liksom arbetet med EI:s organisation samt, den eldfängda
frågan om flyktingströmmar och integration. En fråga som ur organisationssynpunkt är mycket
viktig är också frågan om unga lärare och lärarstuderandeverksamhet.
Arbetet med EI:s strukturer under år 2018 fortsätter så, att en ny enkät, som sändes ut till
medlemsorganisationerna i november 2017 med svarsfrist maj 2018, bearbetas av EI:s
stadgekommitté för att åstadkomma stadgeändringsförslag till EI:s kongress 2019.
Nästa internationella toppmöte, International Summit on the Teaching Profession (ISTP), det
sjunde i raden kommer att ordnas i Lissabon, Portugal 22–23.3.2018. Liksom under tidigare
toppmöten är EI och OECD medarrangörer tillsammans med värdlandets regering.
Global Education Industry Summit (GEIS) som anordnades första gången 2015 i Finland
anordnas 2018 i Tallinn, Estland. Målsättningen för EI är att få samma inflytande på detta
toppmöte som på ISTP.
Education International arrangerar sin tredje kvinnokonferens den 5–7.2.2018 i Marrakech,
Marocko. Temat för konferensen är ”Finding a Way through the Labyrinth: Women, Education,
Unions and Leadership.
EI står 2018 också inför valet av en interimistisk generalsekreterare efter mångårige
generalsekreteraren Fred van Leeuwen. EI:s styrelse tar ställning till frågan på sitt styrelsemöte i
januari 2018. Bland andra frågor på EI:s styrelseagenda kan nämnas arbetet med EI:s nya
strukturer och projektet Ten Global – plattformen.
B. ETUCE
ETUCE:s kongress i Belgrad, Serbien godkände verksamhetsplanen för ETUCE:s kommande
verksamhetsperiod på fyra år, budgeten för samma period samt valde ny styrelse och nytt
presidium. ETUCE:s nya Europadirektör Susan Flocken tillträdde efter kongressen 1.1.2017 och
har ansvar för att tillsammans med styrelsen och presidiet genomföra verksamhetsplanen.
Genomförandet av ETUCE:s program för nästa verksamhetsperiod samordnas med EI:s
programverksamhet och följer EI:s prioriteringar. Därmed blir det en viktig uppgift för ETUCE att
förutom många viktiga EU-frågor följa upp besluten från EI:s kongress i Ottawa.
Den europeiska ekonomiska krisens fortsatta inverkan på utbildning, lärarprofession och lärarnas
arbetsvillkor fortsätter även om den inte drabbar hela Europa jämlikt. Den senaste stora

NLS verksamhetsplan 2018 s. 8 / 11

utmaningen för hela Europa är den uppkomna flyktingkrisen. Flyktingkrisen kräver ytterligare
åtgärder på utbildningens område när allt flera flyktingar skall integreras i sitt nya hemland både
socialt och språkligt. Därför lyfter ETUCE och EI integrationsfrågorna i EU-parlamentet speciellt ur
utbildningens synvinkel.
ETUCE kommer att 26–28.11.2018 anordna en traditionell mellanårskonferens i Aten, Grekland
med temat ”Shaping the Future of Europe – the role of Trade Unions”, ett ämne som går väl i linje
med NLS tema för året. Här betonas också lärarorganisationernas roll i arbetet för en kvalitativt
god utbildning.
Digitaliseringen är ett mycket aktuellt tema i ETUCE och då menas digitaliseringen ur
utbildningspolitisk och pedagogisk synvinkel. Risken att digitaliseringen tolkas ur en snäv
teknologisk synvinkel föreligger, vilket inte är en önskvärd utveckling. Centrala områden är
digitalisering som hjälp för handikappade, digitalisering för ökad delaktighet i samhället,
digitaliseringen inom vuxenutbildningen, digitaliseringens betydelse för genderfrågor och
digitaliseringens möjligheter för differentiering av undervisningen. Digitaliseringen skall alltid vara
pedagogiskt motiverad och i lärarnas händer.
Förskolan och dess betydelse för senare inlärning och utveckling av individen har fått allt större
betydelse och synlighet såväl inom EU och OECD som Unesco. Av denna orsak kommer ETUCE
att utreda frågan om ett eget nätverk för förskolefrågor under det kommande året med resurser
från EU-kommissionen.
Den sociala dialogen i Europa (ESSDE) kommer under året att utarbeta ett nytt arbetsprogram.
Bland innehållet kan nämnas yrkesutbildning och migrationsfrågor.
Europeiska solidaritetsfrågor, som ETUCE följer noggrant är situationen i Turkiet, situationen i
Katalonien och Brexitläget.

NLS ska:
•
•
•
•
•

inom ramen för sitt erfarenhetsutbyte samordna åtgärder och förmedla
erfarenheter från det internationella lärarfackliga arbetet
följa arbetet i ETUCE genom att ta upp frågor i NLS styrelse som
anknyter till ETUCE:s tyngdpunktsområden och som är relevanta för
medlemsorganisationerna
följa med undervisningssektorns socialdialogkommittés arbete och
enligt behov aktivera frågorna i NLS arbete.
hålla sig à jour med OECD:s undersökningar på undervisningsområdet
följa med EU:s utbildningspolitiska initiativ

7. Nordiska samarbetsorgan
A. Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet
Nordiska Rådet samlades till sin 69:e session i Helsingfors 30.10 –2.11.2017. Norge som varit
ordförande i ministerrådet tar över ordförandeskapet i Nordiska Rådet 2018 och Sverige blir
ministerrådets nya ordförande.
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Ett inkluderande, hållbart, innovativt, tryggt och öppet Norden är utgångspunkten när Sverige 2018
tar över ordförandeklubban i Nordiska ministerrådet. Digitaliseringen löper som en röd tråd genom
Sveriges ordförandeskapsprogram. De nordiska länderna har en stark demokrati- och
folkrörelsetradition präglad av jämlikhet, jämställdhet, hållbarhet och samarbete. Det ständigt
pågående kunskaps- och kulturutbytet ligger till grund förde nordiska statsministrarnas vision att
Norden ska vara världens mest integrerade region.
De nordiska länderna har ett starkt internationellt engagemang och värnar om den europeiska
sammanhållningen och ett aktivt FN. De nordiska statsministrarnas initiativ Nordic Solutions to
Global Challenges syftar till att sprida de goda nordiska erfarenheterna till resten av världen.
2018 lanseras fyra projekt kopplade till ordförandeskapsprogrammet på områden där man ser ett
tydligt nordiskt mervärde av att växla upp samarbetet och erfarenhetsutbytet. De rör utvecklade
lösningar för vård på distans och e-recept över landgränser, insatser för att nå socioekonomiskt
utsatta unga, klimatsmart mobilitet i städer samt träbyggande och hållbar design.
Nordiska Rådet har hösten 2016 tillsatt en arbetsgrupp i syfte att undersöka om och hur Norden,
nationellt, nordiskt och internationellt, kan stärka det globala arbetet för att uppnå agenda 2030 och
målen om hållbar utveckling. Arbetsgruppen har letts av stortingsledamot Sonja Mandt (ap),
medlem av Nordiska Rådet och rådets arbetsgrupp för FN:s 2030-mål och rapporten gavs i
samband med Nordiska rådets session hösten 2017 i Helsingfors och heter Nordens och FN:s
2030-mål. Nordiska ministerrådets rapport Bumps on the road to 2030 kartlägger vilka utmaningar
de nordiska länderna har för att nå utvecklingsmålet och utgavs vid samma tillfälle.
De nordiska arbetsmarknadsministrarna lanserade i oktober 2017 ett omfattande forskningsprojekt
om hur arbetslivet i Norden kan se ut runt år 2030. Under ledning av norska Fafo kommer 25
forskare från sju nordiska universitet engageras i hur den nordiska modellen behöver utvecklas.
Initiativet är ett svar på den granskning av arbetslivsområdet som tidigare EU-kommissionären
Poul Nielson gjorde i fjol. Poul Nielson rekommenderade de nordiska länderna att i högre grad gå
in för gemensamma lösningar.
Det första uppdraget för det nya nordiska projektet blir att göra en analys av vilka som är de
starkaste drivkrafterna bakom förändringen av arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om att
bedöma hur snabb globaliseringen och den teknologiska utvecklingen kommer att vara framöver.
Analysen ska presenteras i samband med konferensen Future of Work i Sverige nästa år.
Därefter ska forskarna utreda hur den nordiska arbetsmarknadsmodellen påverkas av
förändringarna. Det handlar alltså om konsekvenserna för arbetsmiljö- och hälsa, arbetsrätt och
kollektivavtal, sysselsättning samt förhållandet mellan arbetslivets parter. Tre frågor blir viktiga för
forskarna att besvara:
•
•
•

Vilka blir konsekvenserna av digitalisering och robotisering av helt vanliga arbetsplatser i
industrin och vården?
Vad betyder det att floran av nya anställningsformer ökar, så att fasta anställningar ersätts
med bemanningsföretag, självständiga frilansare och korta kontrakt av varierande kvalitet?
Hur säkrar man trygghet och goda arbetsvillkor för människor som jobbar på globala eller
lokala digitala plattformar?

En delrapport från projektet Framtidens arbetsliv kommer att utgöra Nordens bidrag till ILO:s 100årsjubileum år 2019, och kommer även att utgöra ett viktigt underlag för Future of Workkonferensen som då arrangeras av Island. Slutrapporten levereras år 2020.
Under våren anordnas också en konferens om etableringen på arbetsmarknaden, med särskilt
fokus på utrikesfödda kvinnor.
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Inom utbildningssektorn bygger Sverige vidare på det arbete som inleddes under Finlands och
Norges ordförandeskap med att stödja lärare i att hantera kontroversiella frågor i undervisningen.
Behovet av att utveckla en digital utbildningsmodul samt organisera ytterligare utbildningstillfällen
för lärare ses över. Att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare liksom att skydda
dem från skadlig mediepåverkan, prioriteras.
Ett av Sveriges ordförandeskapsprojekt har som målsättning att främja ungas sociala inkludering
och demokratiska delaktighet genom nordiskt erfarenhetsutbyte. Under 2018 kommer Sverige att
också följa upp rapporten om förstärkt och förnyat utbildningssamarbete.
B. Nordens Fackliga Samorganisation
NFS övergripande mål är att främja ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv, socialt,
ekonomiskt och ekologiskt, i Norden, Europa och globalt. NFS arbetar för att den nordiska
kollektivavtalsmodellen utvecklas och förstärks. Med utgångspunkt i NFS strategi-inriktning
2015–2019 följer verksamheten 2018 de två centrala områden, den nordiska avtalsmodellen och
arbetskraftens rörlighet.
Arbetet med att utveckla och förstärka trepartssamarbetet på nordisk nivå prioriteras
fortsättningsvis under 2018. NFS kommer att fortsätta dialogen med Nordiska ministerrådet för att
driva frågan och arbeta för att öppna dialog med arbetsgivare på nordisk nivå, i nära samarbete
med NFS medlemsorganisationer. Exempel på ämnen för nordisk trepartsdialog är till exempel:
•
•
•

gränshinderfrågor
livslångt lärande och yrkeskvalifikationer i ett gränsöverskridande perspektiv
etablering för nyanlända

Tillväxt, jobb och konkurrenskraft är NFS andra tyngdpunktsområde för 2018. Området är nära
kopplat till den nordiska avtalsmodellens grundläggande funktionssätt och ska ses i perspektivet av
globalisering, digitalisering samt frihandels- och investeringsfrågor. Utrikes- och frihandel har stor
betydelse för ekonomisk aktivitet, jobb och tillväxt samtidigt som den nordiska avtalsmodellen är
den som möjliggör ett konkurrenskraftigt och välmående Norden.
Arbetskraftens rörlighet är också ett prioriterat område för NFS 2018. Under det senaste
decenniet har arbetskraftens rörlighet inom Europa ökat, samtidigt som andelen lågavlönat arbete
och osäkra anställningsformer på arbetsmarknaden också växer. NFS kommer enligt tidigare
mönster fortsätta driva frågor i anslutning till kravet på rättvis rörlighet, rättvisa villkor,
likabehandling på arbetsmarknaden samt initiativ som motverkar grå och svart ekonomi och icke
reglerade anställningsvillkor.
Huvudinriktning och första prioritet för området kommer att gälla frågor som skapar positiv utveckling för den gemensamma marknaden, gällande bland annat fri rörlighet av arbetskraften i Norden
med särskilt fokus på gränsregioner. Fokus i gränshinderarbetet ligger på hinder som berör
arbetslöshetsförsäkringen, hinder som begränsar möjligheter till arbetspraktik i ett annat nordiskt
land och hinder för erkännande av yrkeskvalifikationer.

NLS ska:
•
•
•
•

verka för nordiskt utbildningssamarbete också inom ramen för NR och
NMR tillsammans med NMR:s ordförandeland
följa med Rådets och Ministerrådets arbete på utbildningsområdet
föra en dialog med NFS i för NLS relevanta frågor och bevaka och vid
behov samarbeta med NFS arbete i fackliga och internationella frågor
föra en dialog med NMR och NR i för NLS relevanta frågor
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