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Nordisk Råd 

Nordisk Råd har d. 23. april 2020 stillet følgende spørgsmål nr. E 9/2020 til de nordi-
ske regeringer. Formandskabet for Nordisk Ministerråd Danmark, Grønland og Færø-
erne sender hermed svar fra de nordiske lande. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 
Pyry Niemi (S). 

Spørgsmål nr. E 9/2020: 
• Har regeringen för avsikt att lösa det ovan beskrivna problemet? 

• Om svaret på detta är ja, hur ser tidplanen för det fortsatta arbetet ut? 

• Vem/vilka sitter med (ansvaret för) frågan just nu? 

Svar: 
Spørgsmålet om grænsehindringer ved flytning af institutionaliserede personer har 
været prioriteret af Grænsehindringsrådet siden 2014. 

De nordiske regeringer har siden forsøgt at håndtere den manglende specifikke regule-
ring i konventionen af omkostningsfordeling i forbindelse med flytning. I forbindelse 
med et forslag til revision af konventionen i 2017 blev det af revisionsgruppen i imid-
lertid vurderet, at disse grænsehindringer ikke vil kunne løses med udvidede rettighe-
der i en revideret Nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester uden at 
blive udgiftsdrivende.  
 
Derfor søges det at arbejde med bedre vejledning om de eksisterende myndighedsfor-
pligtelser mellem kommunerne, samt at løse problemerne lokalt mellem kommuner-
ne. Dette kan bl.a. ske gennem oplysning om tidligere indgåede aftaler og videns-
overdragelse af erfaringer fra tidligere praksis.   
 
Det er de nordiske social- og helseministre (MR-S) som aktuelt har ansvaret for løs-
ningen af grænsehindringerne vedrørende flytning af institutionaliserede personer, 
beskrevet i den Nordiske Konvention om Social Bistand og Sociale Tjenester, som er 
under revision. 

EK-S godkendte på  sit møde den 30.01.2020 revideret mandat for en udredning ved-
rørende det foreliggende udkast til revision af konventionen, samt at disponere midler 
til denne udredning1. Formålet med udredningen er at afklare forholdet til EU-retten. 

 

Med venlig hilsen 
Astrid Krag 
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[Bilag:] 
1) E 9/2020 Skriftlig fråga om flytt för institutionaliserade personer. 
2) Nordiska Rådets begäran E9/2020 - Svar på skriftligt spørgsmål E 9/2020 fra 
Ålands landskabsregering. 






