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Ministerrådsförslag om Nordplus 2023–2027 

1. Sammanfattning 
Nordplus är Nordiska ministerrådets centrala program för samarbete, nätverksbyg-

gande och mobilitet inom utbildningsområdet. Programmet bygger på ett samarbete 

på lika fot med de baltiska länderna. Ministerrådsförslaget från Nordiska ministerrå-

det för utbildning och forskning (MR-U) handlar om en ny femårig programperiod för 

Nordplus (2023–2027).  

 

Nordplus består av fem delprogram: Nordplus Junior (för förskolor, grundskolor, 

gymnasier och yrkesskolor), Nordplus Högre (för högskolor), Nordplus Vuxen (för 

vuxen utbildning och fri bildning), Nordplus Nordens språk och Nordplus Horisontal 

(ett program som möjliggör samarbetsprojekt mellan utbildningsinstitutioner på 

olika nivåer, tex samarbete mellan grundskolor och högskolor). Nordplus ger stöd till 

mobilitet för både elever/ studerande och lärare, till nätverk samt till projektsamar-

bete. 

 

Nordplus är ett centralt verktyg i arbetet med Nordiska ministerrådets vision 2030 

och flera av de 12 mål i visionens handlingsplan. Framför allt bidrar Nordplus till mål 

som gäller utbildningssamarbete och digitalisering (mål 8), samarbete och utveckl-

ingsarbete för grön omställning (mål 4 och 5, men även andra mål inom grönt Nor-

den) samt arbete med socialt hållbart Norden och delaktighet, inkludering och språk-

gemenskap (mål 9–12).  

 

Nordplus programdokument 2023–2027 fastställer ramarna och de centrala princi-

perna för programmet.  

 

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur i Norden (UKK) har fått utkastet till 

ett nytt programdokument för kommentarer och utkastet presenterades och be-

handlades på utskottets möte i Malmö den 21 mars 2022.  

 

2. Bakgrund 
Den nuvarande programperioden för Nordplus utlöper vid utgången av 2022.  

 

Med hänsyn till arbetet med en ny programperiod för Nordplus beställdes en extern 

evaluering av Nordplus som genomfördes under 2020–2021.  

 

Evalueringen hade som ett särskilt mål att se på hur bra programmet har lyckats till-

fredsställa önskemål och behov från de centrala målgrupperna inom hela 
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utbildningssystemet i Norden och Baltikum. I tillägg granskade man hur bra de tema-

tiska ´highlights´ har fungerat, hur Nordplus har bidragit till nätverksskapande och 

innovation inom utbildningen samt till kunskaperna i nordiska språk och främjande 

av digitalisering. Utföraren av evalueringen ombads också att komma med rekom-

mendationer gällande utvecklingen av programmet i ljuset av förändringar i verk-

samhetsmiljön.  

 

Evalueringens främsta budskap är att Nordplus är ett fungerande program som upp-

levs ha ett eget värde som ett regionalt instrument för mobilitet, institutionellt ut-

bildningssamarbete och regional sammanhållning inom Norden och Baltikum. Pro-

grammet upplevs som enkelt och lättillgängligt av de centrala användargrupperna. 

De medverkande institutionerna bedömer att de genomförda aktiviteterna inom 

Nordplus bidrar till innovation och kvalitetsutveckling. Samarbete på organisations-

nivå är en central del av Nordplus. Utvecklingsarbetet med kommunikationen, sta-

tistiken och ´highlights´ har visat sig bära frukt, men det finns alltid utrymme för yt-

terligare förbättringar.  

 

 

3. Förslag 
Med utgångspunkt i resultaten av evalueringen och genom efterföljande dialog på 

ÄK-U, med representanter för de baltiska utbildningsministerierna, Nordplus admi-

nistration och Nordplus programkommitté samt med Nordiska rådet via utskottet för 

kunskap och kultur, finns det en bred uppbackning för att vidareföra programmet 

med den nuvarande strukturen.  

 

Till det nya, reviderade programdokumentet föreslås justeringar främst för att speci-

fikt uppmärksamma Nordiska ministerrådets vision och förändringar i verksamhets-

miljön (ytterligare förenklingar, behov av digitalt samarbete och hållbarhetsaspekter 

i det internationella samarbetet mm.). Det föreslås även ett tillägg i målsättningar för 

Nordplus Nordens språk när det gäller möjlighet med samarbetsprojekt kring nation-

ella minoritetsspråk i Norden. 

 
Mot bakgrund av att den kommande programperioden sträcker sig längre än Minister-

rådets gällande visionshandlingsplan kommer det att säkerställas att programdoku-

mentet är i överensstämmelse med intentionerna i den handlingsplan som förväntas 

ersätta den nuvarande, efter utgången av 2024.   

I tillägg kommer det att genomföras mindre förändringar av administrativ karaktär i 

Nordplus handbok som ägs av Nordplus programkommitté och förbereds av Nord-

plusadministration.  

 

4. Konsekvensanalyser för: barn & unga, jämställdhet och hållbar 
utveckling 

Nordplus beviljar stöd till projekt, nätverk och mobilitetsaktiviteter i det nordisk-bal-

tiska området. Årligen involveras cirka 2 000 utbildningsorganisationer och cirka 9 

000 mobilitetsaktiviteter får finansiering (bortsett från perioden under pandemin).  
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Det gäller klassutbyte och lärarutbyte mellan förskolor, skolor och gymnasier samt 

studerande- och lärarutbyte mellan yrkesskolor, högskolor och institutioner inom 

vuxenutbildning och fri bildning inklusive folkhögskolor.  Det breda utbytet och den 

aktiva rollen som deltagande elever och studerande har i projekten bidrar till jämlik-

het och jämställdhet i de genomförda aktiviteterna.  

 

I det reviderade programdokumentet har tillförts särskilda beskrivningar om hållbar 

utveckling och hur denna fråga framöver genomgående ska uppmärksammas inom 

Nordplus. Under 2021–2022 har Nordplus haft en tematisk ´Highlight´ på grön om-

ställning i sina bidragsutlysningar. Resultaten av dessa projekt och initiativ kommer 

att följas upp under 2023.  

 

 

5. Samarbetet/organisering 
Nordplus ska ägas, styras och administreras enligt samma modell som det görs idag. 

Den här modellen framgår av Nordplus programdokument under punkt 5.   

 

6. Budget/Resursmässiga konsekvenser 
Nordiska ministerrådets samarbete med Estland, Lettland och Litauen följer riktlinjer 

för Nordiska ministerrådets samarbete med Estland, Lettland och Litauen från 2014 

(Guidelines for the Nordic Council of Ministers´ co-operation with Estonia, Latvia and 

Lithuania from 2014).  

 

Finansieringsmodellen för Nordplus är i den kommande programperioden oföränd-

rad och framgår av Nordplus programdokument under punkt 9. 

 

De årliga målsättningarna och resultaten av Nordplus framgår av budgetposten 2-

2513 i Nordiska ministerrådets budget. I år (2022) är Nordplus andel i MR-U:s budget 

78.426 005 DKK. Baltiska ländernas finansieringsandel är sammanlagt 5.900 916 

DKK.  

 

MR-U/ ÄK-U har lagt vikt på att behålla finansieringsnivån för Nordplus så långt som 

möjligt inom MR-U:s budgethelhet. Besluten på budgeten tas på årsbasis.  

 

För ytterligare information; 

Nordplus: https://www.nordplusonline.org/ 

Nordplus evaluering 2021: https://www.norden.org/en/publication/evaluation-

nordplus-2021 
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