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B 323/välfärd 

Behandlas i Utskottet för välfärd i Norden 
 

Utskottet för välfärd i Nordens betänkande över 

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018-2022 

Förslag 

Utskottet för välfärd i Norden föreslår att 
Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 4/2018 vad 

angår Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018-2022 för rå-

dets del är slutbehandlad. 

Bakgrund 

Rekommendationen har följande formulering: 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att genomföra Ministerrådsförslag om Handlingsplan för nordiskt samarbete 

om funktionshinder för perioden 2018 -22 under hänsyn till Nordiska rådets syn-

punkter 

Meddelande från Nordiska ministerrådet  

Nordiska ministerrådet har beaktat Nordiska rådets synpunkter på Handlingsplanen för 

nordiskt samarbete om funktionshinder, som trädde i kraft den 10 april 2018 och gäller 
till och med 31 december 2022. 

 

Ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) lämnar vartannat år en redogörelse om 
funktionshinderssamarbetet till Nordiska rådet, som inkluderar Handlingsplanen för 

funktionshinder. Nästa redogörelse lämnas under 2019. 

 
Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendationen är uppfylld. 
 
Det nordiska samarbetet om funktionshinder består av tre huvudverktyg: Nordens väl-
färdscenters arbete på området, Funktionshinderrådet samt Handlingsplanen för nor-
diskt samarbete om funktionshinder. 
 
Handlingsplanen för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018-22: 
Om alla aktiviteter i Handlings-planen förverkligas uppskattas den totala budgeten till ca 3 
MDKK Handlingsplanen har tre fokusområden och varje fokusområde har tre aktiviteter: 
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1. Mänskliga rättigheter  
Att stötta och stärka arbetet med nationellt genomförande och övervakning av FN:s kon-
vention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  
 
Aktiviteter:  

1.1 Insatser som stärker kunskap och dialog om mänskliga rättigheter och funktions-hinder 
samt Nordens röst internationellt  

1.2 Projekt om urfolk och funktionshinder  

1.3 Projekt om barn och ungas hälsa och delaktighet inom skola och fritid  
 
2. Hållbar utveckling  
 
Att genom universell utformning av olika miljöer stärka inkludering, främja jämlik-het 
samt motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning i det nor-diska sam-
hällets alla delar genom strategisk integrering av funktionshindersper-spektiv i arbetet för 
hållbar utveckling.  
 
Aktiviteter:  

2.1 Integrering av funktionshindersperspektiv i Nordiska ministerrådets verksamhet  
2.2 Universell utformning och tillgänglighet – delaktighet och demokrati  
2.3 Inkluderande arbetsliv i Norden: Uppföljning av redan organiserade seminarier om a r-
betsliv och personer med funktionsnedsättning  

 
3. Fri rörlighet  
 
Att främja fri rörlighet och avlägsna gränshinder som särskilt drabbar personer med funkt-
ionsnedsättning.  
 
Aktiviteter:  

3.1 Funktionshindersperspektiv i nordiskt samarbete om fri rörlighet  

3.2 Studentmobilitet i Norden  
3.3 Samhällsplanering som stödjer fri rörlighet för alla  

 

Utskottets synpunkter 
Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden uppskattar den regelbundna dialogen med 

Nordiska ministerrådet om det nordiska samarbetet om funktionshinder. 

 
Vid godkännande av handlingsplanen noterade utskottet följande: 

 Utskottet uppskattar att se fokus på sårbara barn och ungas hälsa och delaktig-

het inom skola och fritid, för att främja en god start i livet. 
 Nordiska rådet är engagerade i avveckling av gränshinder och ser det som posi-

tivt att funktionshinderperspektivet stärks inom fri rörlighet 

 Andra element i handlingsplanen såsom universell utformning och barn och 
ungas aktivitet och deltagande är spännande att följa upp i förhållande till aktivi-

tetshjälp-medel (Assistive Devices for sports/physical activity) och välfärdstek-

nologi, där det handlar om att tillvarata den nya teknologins möjligheter för alla. 
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I förhållande till funktionshinder och gränshinder, vill även Nordiska rådet betona vikten 

av att det på nordisk nivå görs enklare att använda färdtjänst över gränserna. De nation-

ella reglerna om rätt till färdtjänst gör det dyrt och besvärligt för personer med funkt-
ionshinder att resa inom Norden, exempelvis när de besöker familj i ett annat nordiskt 

land. Problemet beror delvis på att beslut om rätt till färdtjänst görs av olika organ och 

på olika nivåer i de nordiska länderna. 
 

Även möjligheten för institutionaliserade personer att flytta inom Norden behöver klar-

göras. 

 

I tillägg till handlingsplanen omfattar det nordiska funktionshindersamarbetet även 

Nordens välfärdscenters arbete på området och Funktionshinderrådet. 
 

Nordiska rådet välkomnar en god dialog med Nordiska funktionshinderrådet och dess 

sekretariat på Nordens välfärdscenter. I förhållande till funktionshinderfrågor inom 
Europa och EU samarbetar nu Nordiska rådets Brysselkontor med Nordens välfärdscen-

ter och Nordiska ministerrådets sekretariat med att förbereda ett nordiskt event i Brys-

sel i samband med EU Disability Days den 3-4 december 2018. 
 

I förhållande till den regelbundna redogörelse kring det nordiska funktionshindersamar-

betet som ges till Nordiska rådet vart annat år och de ovanståendes samverkan, anser 
därmed Utskottet för välfärd i Norden att rekommendation 4/2018 kan anses slutbe-

handlad. 
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