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AVTAL OM
“ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV FACK- ELLER
YRKESUTBILDNING INOM BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSTEKNIK”
MELLAN ARBETSMARKNADENS PARTER 1 SVERIGE OCH NORGE
1. GRUND FÖR AVTALET
Avtalet baseras på “Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
om en nordisk utbildningsgemenskap pa sekundärniva av den 4 mars 1992”. Detta avtal som
ingås mellan parterna, ersätter tidigare avtal daterat 1998-07-0 1 och gäller för
arbetstagare/lärlingar som är anställda och som utför arbete pa en reglerad befattning i den
privata sektorn inom bygg- och anläggningsteknik.
2. FACK-/YRKESUTBILDNING
Avtalet bygger pa godkända kompetensplattformar/yrkesbeskrivningar som utarbetats av
parterna och på de undervisningsstrukturer som fastställts av myndigheterna i respektive land.
Ett slutdokument i form av yrkesbevis/fackbetyg gesällbrev1 skall utfärdas.
2.1 Normal utbildningsgång
2.11 Sverige
Yrkesbevis utfärdat av de regionala yrkeskommittéemaJyrkesnämnd pa grundval av:
genomgangen 2- eller 3-årig gymnasieskola och därefter utbildning i företag efter en
malstyrd läroplan, sammantaget 4 200-6 800 timmar eller
andra avtaisreglerade yrkesutbildningar som leder till yrkesbevis eller för vuxna pa grundval
av styrkt yrkeserfarenhet inom aktuellt yrke med omfattning enligt aktuellt avtal och avlagt
behörighetsgivande prov eller
fc~r målare; godkänt arbetsprov eller godkänt gesällprov.
-

-

-

2.12 Norge
Fackbetyg eller gesälibrev utställt av offentliga myndigheter efter 2-arig vidare- (VG1 och
VG2) och företagsutbildning under 2 ar efter malstyrda läroplaner samt andra utbildningar
med avslutat och godkänt yrkes- eller gesällprov eller offentligt godkänt yrkesbetyg eller
gesällbrev från Norge, utfärdat före Kunnskapsløftet, erkänns som likvärdig utbildning.
2.2. Kompetensplattform för erkännande
Varje enskilt fackomrade yrke har sin egen kompetensplattform/malbeskrivning som
beskriver fackomradets yrkets mål. Denna beskrivning utgör bas för ett ömsesidigt
erkännande. Parterna atar sig att hålla dessa dokument lätt tillgängliga via aktuell
yrkesnämnds/direktorats webbplats.

Utbildningen till målare bör i Sverige avslutas med ett gesällprov. Innehav av gesällbrev visar att gesällprov har godkänts.

/Åi~
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2.2.1. Följande fackomraden/yrken omfattas av avtalet, aktuella parter och
yrkesnämnder anges kursivt ovanför listan med yrken.
(För Norge anges inom parentes tidigare fackomraden som fran 2006 ingår i nytt
omrade)

Sverige:
Sveriges Byggindustrier
www.bygg.org
Maskinentreprenörerna
www.maskinentreprenorerna.se
Svenska Byggnadsarbetareförbundet,
www.byggnads.se
SEK0
www.seko.se
Målaremästarna
www.maleri.se
Svenska Målareförbundet
www.malareforbundet.se
Måleribranschens Yrkesnämnd
www.malare.nu
Plåtslageriernas riksförbund, Svenska
Byggnadsarbetareförbundet
ByggnadsindustrinsYrkesnämnd
www.byn. se
PVF Plåt och Vent Yrkesnämnd
www.pvf.se

Norge:
Byggen~ringens Landsforening
www.bnl.no
Fellesforbundet
www.fellesforbundet.no
Maskinentreprenørenes Forbund
www.mef.no
Norsk Arbeidsmandsforbund
www.arbeidsmandsforbundet.no

________________

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk
Utdanningsdirektoratet
www.udir.no

__________________________________

Parterna är eniga om att följande yrkesbenämning är jämförbara och har sin motsvarighet i
Norge och Sverige.
Sverige:
Anläggningsmaskinförare
Anläggnings- och vägarbetare
Beläggningsarbetare
Bergarbetare
Betongarbetare
Kranförare
Murare
Stenmontör
Takmontör
Träarbetare
Malare
Platslagare

<>
<>
<>
<>
<>

<>
<>
<>
<>
<>
<>

Norge:
Anleggsmaskinførerfaget
Veg- og anleggsfaget
Asfaltfaget
Fjell og bergverksfaget
Betongfaget ( armering og forskaling)
Kranfaget
Murerfaget
Steinfaget
Taktekkerfaget
Tomrerfaget
Malerfaget (Byggtapetserfaget)
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
—
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Parterna är eniga om att följande yrkesomraden inte är direkt jämförbara men kan inrymmas
inom andra yrkesomraden i Norge och Sverige
Svenska yrkesområden utan direkt
jämförbarhet inom avtalsområdena i den
norska byggindustrin:
Goivläggare
Plattsättare
Håltagare
Undertaksmontör

Norska yrkesområden utan direkt
jämförbarhet inom avtalsområdena i den
svenska byggindustrin:
Byggtapetserfaget (Finns i malerfaget)
Industrimalerfaget

Inom områdena anläggningsdykare, dykarskötare och VVS finns separata avtal.

3. LÖN- OCH ANSTÄLLNINGS VILLKOR
Arbetstagarnas löne- och anställningsvillkor följer gällande löneavtal för verksamheten. 1
övrigt gäller respektive lands lagstiftning.

4. LÄRLINGSPRAKTIK 1 ANNAT LAND
Lärlingar kan utföra sin praktik i Norge och Sverige och får då tillgodoräkna sig praktiktiden
enligt de krav som gäller för fack- eller yrkesomradet, när läroplanen för fackomradet följs,
utbildningsbok!tidkort används och myndigheterna eller den regionala yrkeskommittén har
lämnat sitt godkännande.

5. AVTALETS VARAKTIGHET / UPPSÄGNING
Om nagon av parterna önskar franträda avtalet kan det sägas upp med sex månaders varsel.
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