
 
 

 

 

 

EN NORDISK SATSNING MOD UNGDOMSARBEJDSLØSHED 
 
 
 

 FNF indstiller til de nordiske regeringer at de giver kampen mod 
ungdomsarbejdsløsheden højeste prioritet og iværksætter tiltag som når 
bredt til de unge som rammes.  

 FNF indstiller til Nordisk Ministerråd at prioritere nordiske løsninger og 
nordiske projekter, hvor unge kan finde job eller uddannelse i et andet land 

 FNF indstiller til Nordisk ministerråd, at arbejde for opsamling og 
bearbejdning af nationale erfaringer og forskning, med henblik på at de 
nordiske lande kan lære af hinanden 

 FNF indstiller til de nordiske regeringer at intensivere uddannelsestiltag 
overfor ungdom truet af frafald og arbejdsløshed og at lægge særlig vægt på 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at oprette 
kompetancegivende praktikpladser på arbejdspladserne.  

 FNF indstiller til de nordiske regeringer og Nordisk Ministerråd at 
igangsætte fælles løsninger, hvor særlig opmærksomhed vies til indsatser 
som fremmer mobilitet af unge fra konjunkturramte områder til steder 
med højere beskæftigelse. 

 FNF indstiller til de nordiske regeringer at afskaffe grænsehinder på det 
nordiske arbejdmarket som vanskeliggør mobilitet på det nordiske 
arbejdsmarket. 

 

I alle nordiske lande er ungdomsarbejdsløsheden vokset under krisen fra 2008. I 
Finland, Sverige, Island og Danmark rammer arbejdsløsheden 10 til 20% af unge 
arbejdssøgende. Krisen har accentueret problemet med frafald fra 
ungdomsuddannelserne. I gennem et kvart århundrede har alle de nordiske lande haft 
målsætninger om at op mod 95% af ungdommen skal færdiggøre en 
ungdomsuddannelse, men i realiteten har kun 70-80% af ungdommen opfyldt denne 
målsætning. I alle de nordiske lande rammer ungdomsarbejsløsheden denne 
„frafaldsgruppe“ ekstra hårdt, og en stor del af den risikerer nu en varig udstødning fra 
arbejdsmarkedet. 
 
Under krisen har alle de nordiske lande forstærket indsatsen mod arbejdsløshed, især 
ungdomsarbejdsløsheden. Man har lagt særlig vægt på at forene kamp mod 
ungdomsarbejdsløshed og mod frafald fra ungdomsuddannelser. Dette er prisværdigt 
men en stor gruppe af unge bliver ikke hjulpet af de uddannelsesorienterede tiltag. 
Forskning og erfaring fra ungdomsuddannelserne viser at i alle de nordiske lande har en 
betydelig del af ungdommen ophobet en ond cirkel af negative erfaringer fra skolen, og 



mange unge trænger til at komme andre steder hen end skolen for at bryde cirklen og få 
oplevelser af at de kan mestre opgaver og lære. 
 
Samtidig med at uddannelsesstederne bør opfordres og støttes til at udvikle tiltag som 
modvirker frafald, består en anden hovedopgave i at skaffe arbejdspladserfaringer til de 
unge som ikke trives eller rummes i skolen. Samfundets hovedaktører må lave fælles 
indsats, og her kan Norden trække på årtiers succesrige erfaringer med 
trepartssamarbejde på arbejdsmarkedet. Vi opfordrer de tre parter til at enes om den 
målsætning at skaffe titusindvis af unge en chance på arbejdsmarkedet og om 
overenskomstmæssige, retslige og financielle rammer for storstilede tiltag. Der 
foreligger flere byggesten til denne opgave i den nordiske model og i nordiske 
erfaringer: offentligt tilskud som svarer til understøttelse til en arbejdsløs ung; 
individuelle aftaler som fastsætter mål for arbejdsindsats og kompetenceudvikling; 
mentor/vejlederordninger på arbejdspladser; uddannelsessystemets anerkendelse af 
læring i de arbejdsløses praktikophold; brobygning fra arbejdspladspraktik til 
uddannelsessystem og arbejdsmarked. Der berettes allerede om gode erfaringer med 
løntilskud til nybegyndere på arbejdsmarkedet og der er planer om at benytte „sociale 
klausuler“ for at skaffe plads til de unge, men tiltagene er stadigvæk kun en dråbe i havet 
og større indsats er tiltrængt – indsatser som kan bygge på den nordiske model for 
trepartssamarbejde og velfærd. 
 
Det er vigtigt at udnytte de potentialer som ligger i Norden som en region med 
velprøvede mekanismer for samarbejde og mobilitet. Foreningerne Nordens Forbund har 
i samarbejde med lokale aktører stået for projektet „Jobbresan“ hvor unge fra et område 
med stor arbejdsløshed bliver undervist og vejledt til at tage til et andet nordisk land 
hvor der er job at få. Den ulige udvikling mellem enkelte lande og landsdele i Norden, 
samt erfaringer med at overvinde sproglige og andre barrierer, indebærer muligheder 
for at igangsætte mange projekter af denne art – skaffe unge mennesker job eller 
uddannelses- og praktikplads i et andet land og samtidig udvide deres horisont. 
 
For at øge mobiliteten på den nordiske arbejdsmarket er det samtidig presserende at 
afskaffe grænsehinder som bræmser unge i at søge jobs og praktikplader over de 
nordiske grænser. 
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