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Nordplus 2023–2027 

 
PROGRAMDOKUMENT 

 

 

 1. Inledning 
 
Programdokumentet för Nordplus:  
 

▪ gäller för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2027, och innehåller överordnade 
målsättningar och bestämmelser för Nordplus, 

▪ ersätter programmet från 2018–2022 och bygger vidare på de övergripande målsättningarna 
i ”Nordplus-besluten” för de tidigare Nordplus programdokumenten 2008–2011, 2012–2016 
(2017) och 2018–2022, 

▪ har beslutats av MR-U den 10.8.2022 efter avtal med de baltiska länderna Estland, Lettland 
och Litauen och efter samråd med Nordiska rådet,  

▪ gäller de godkända målsättningarna för Nordplus med fem delprogram som består av det 
tvärsektoriella Nordplus Horisontal och de fyra sektorprogrammen Nordplus Junior, Nordplus 
Högre Utbildning, Nordplus Vuxen och Nordplus Nordens Språk, 

▪ beskriver målgrupperna för och de berättigade deltagarna i Nordplus, de innehållsmässiga 
aktiviteterna, riktlinjerna för Nordplus Programkommitté, bestämmelserna för 
Nordplusadministrationen och de allmänna bestämmelserna för kontroll och evaluering av 
programmet, 

▪ beskriver styrningsstrukturen och ansvarsfördelningen i Nordplus mellan Ministerrådet för 
utbildning och forskning (MR-U)/ Ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning 
(ÄK-U)/ Nordiska ministerrådets sekretariat och Programkommittén för Nordplus, Nordplus 
administrationen inklusive Nordplus huvudadministratör och 

▪ beskriver grunderna och ramarna för den årliga utlysningen av programmedel. 
 
 

 2. Överordnade målsättningar för Nordplus  
 
Nordplus är Nordiska ministerrådets program för utbildning, livslångt lärande och nordiskt-baltiskt 
samarbete inom utbildningsområdet. Programmet bidrar till målen i den nordiska visionen 2030 och 
dess tre strategiska prioriteringar; ett grönt, ett konkurrenskraftigt och ett socialt hållbart Norden. 
Ett livskraftigt och mångsidigt samarbete samt mobilitet över hela Norden och de baltiska länderna 
är centrala för en kunskapsbaserad, inkluderande och sammanhållen region. 
 
Det görs en översyn av Nordplus programdokument inför att den nuvarande handlingsplanen utlöper 
2024, för att säkerställa dokumentets förenlighet med Nordiska ministerrådets kommande 
genomförandeplan för vision 2030. 
 
Nordplus är ett lättillgängligt program för olika slags aktörer inom utbildningsområdet. Programmet 
erbjuder möjligheter till regionalt utbildningssamarbete och skapar mervärde och synergier i 
förhållande till andra initiativ med liknande målsättningar, såsom Erasmus+.  
 
Nordplus 2023–2027 består av ett antal övergripande målsättningar och fem delprogram; det 
tvärsektoriella Nordplus Horisontal och de fyra sektorprogrammen Nordplus Junior, Nordplus Högre 
Utbildning, Nordplus Vuxen och Nordplus Nordens Språk. 
 
Överordnade målsättningar för Nordplus 2023–2027 är att: 
 

▪ stärka och utveckla det nordisk-baltiska utbildningssamarbetet inklusive 
småbarnspedagogik och förskoleområdet och bidra till att skapa ett nordisk-baltiskt 
utbildningsområde, 
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▪ stöda, utveckla, dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på 
utbildningsområdet genom ett systematiskt erfarenhetsutbyte och utbyte av god praxis,  

▪ bidra till kvalitetsutveckling och innovation i utbildningssystemen för livslångt lärande i 
deltagarländerna genom utbildningssamarbete samt samarbete med arbetslivet, genom 
utvecklingsprojekt, utbyte och nätverksbyggande, 

▪ främja mobilitet i utbildningssyfte och utöka även digitalt utbildningssamarbete i regionen, 
▪ främja allas möjligheter, oavsett bakgrund och resurser, att delta i regionalt 

utbildningssamarbete och få nya kunskaper och utveckla färdigheter genom samarbete på 
organisationsnivå, 

▪ främja nordiska språk och nordisk kultur och en ömsesidig språklig och kulturell föreståelse 
mellan de nordiska och baltiska länderna, 

▪ stärka språkförståelsen, särskilt bland barn och unga, mellan Nordens språk, primärt mellan 
danska, svenska och norska och 

▪ stimulera intresse för, kunskaper om och föreståelsen av Nordens samhällsbärande språk 
(danska, finska, färiska, grönländska, isländska, norska, samiska och svenska) och Nordens 
teckenspråk, och 

▪ revitalisera nationella minoritetsspråk i Norden i ett kulturellt och inkluderande syfte 
 
Programkommittén för Nordplus kan fastställa särskilda mål för de enskilda programmen (se punkt 
5). Dessa ska stämma överens med de överordnade målsättningarna för programmet, och ska inte 
vara för omfattande eller detaljerade. 
 
De specifika programmålen ska som huvudregel gälla för hela programperioden, men 
Programkommittén för Nordplus kan justera dessa under programperioden i syfte att uppfylla nya 
politiska eller strategiska målsättningar. De specifika programmålen ska anges i samband med 
utlysningen av programmedlen, på Nordplus hemsida och i Nordplus handbok (se punkt 5).  
 
 
3. Målgrupper för programmet och deltagandet i programmet  
 

▪ De 8 deltagarländerna i Nordplus 2023–2027 är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, 
Litauen, Norge och Sverige. Grönland, Färöarna (Danmark) och Åland (Finland) kan delta i 
hela Nordplus genom mobilitets-, projekt- och nätverksaktiviteter med Danmark, Finland 
och de övriga Nordplus-länderna.   

▪ Programmet riktar sig till alla individer, institutioner, organisationer och grupper i Nordplus-
länderna som har utbildning och livslångt lärande som huvudmål eller som arbetar inom 
området utbildning eller livslångt lärande.  

▪ Bara deltagare från de ovannämnda 8 nordiska länderna och baltiska länderna, inklusive 
Grönland, Färöarna (Danmark) och Åland (Finland) är berättigade till stöd från programmet. 
Programaktiviteterna kan ändå inkludera deltagare från andra länder, förutsatt att dessa 
deltar i aktiviteter med egna medel för sin del och att de följer programmets övriga 
bestämmelser. 

▪ Bara aktiviteter som äger rum i de 8 Nordplus-länderna, inklusive Grönland, Färöarna 
(Danmark) och Åland (Finland) är berättigade till stöd från programmet.  

 
4. Programaktiviteter 
 

▪ Nordplus ska prioritera programaktiviteter som stöder och främjar samarbete inom 
utbildningsområdet mellan de deltagande länderna och som därmed syftar till att skapa, 
utveckla och sprida resultat som är av intresse för de deltagande länderna.  

▪ Nordplus ska prioritera kvalitativa programaktiviteter; det vill säga att kvalitet ska vara det 
överordnade utvärderings- och urvalskriteriet i programmet 

▪ Nordplus kan ge stöd till följande huvudkategorier av aktiviteter: 

- mobilitetsaktiviteter 

- projektaktiviteter   

- nätverksaktiviteter. 
▪ I enlighet med detta programdokument som fastställts av Ministerrådet för utbildning och 

forskning (MR-U) kan Programkommittén för Nordplus definiera mer detaljerade regler 
angående sökande och deltagande i varje enskilt Nordplus delprogram, så länge dessa står i 
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linje med de allmänna bestämmelserna i Programdokumentet för Nordplus och för Nordiska 
ministerrådets verksamhet. 

▪ Nordplus kan genom årliga ”Highlights” lyfta fram särskilda teman i linje med Nordiska 
ministerrådets prioriterade områden. 

▪ Programkommittén rekommenderas att så långt som möjligt se till att program-
verksamheten i delprogrammen är enhetlig där så är ändamålsenligt, men samtidigt 
anpassat till behoven hos det enskilda delprogrammet ur ett användarperspektiv. 

▪ I enlighet med Nordiska ministerrådets målsättningar om grön omställning i all verksamhet 
bör hållbarhetsaspekter genomgående ses över i Nordplus-programmet. Detta ska dock ske 
utan att förändra programmets grundläggande karaktär som går ut på att främja mobilitet i 
regionen.    

 
5. Styrningsstruktur och ansvarsförklaring 
 
Nordplus ägs av Nordiska ministerrådet, genom Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U). 
De överordnade målsättningarna och inrättandet av programmet framgår av detta Program-
dokument. Tillämpningen av dokumentet är delegerad till Ämbetsmannakommittén för utbildning 
och forskning (ÄK-U).  
 
Det har ingåtts likalydande separata avtal med varje baltiskt land, Estland, Lettland och Litauen om 
deras deltagande i programmet. Nordplus huvudkoordinator lämnar varje år en kort verksamhets-
rapport för Nordplus till de nordiska och baltiska länderna, på ämbetsmannanivå, för att informera 
om verksamhet och resultat. Det kan arrangeras möten på ämbetsmannanivå mellan de nordiska och 
baltiska länderna vid behov. 
 
Programkommittén för Nordplus har ett särskilt ansvar för val av projekt och utdelning av stöd inom 
programmet. Programkommittén har också ett ansvar för att bidra till att programmets överordnade 
målsättningar blir förverkligade. Kommittén har även en viktig roll i den strategiska utvecklingen av 
programmet.  
 
Programkommittén för Nordplus fungerar enligt följande huvudprinciper: 
 
Kommittén etableras för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2027. Under den här perioden kan 
Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)/ Ämbetsmannakommittén för utbildning och 
forskning (ÄK-U) efter samråd med de baltiska länderna, besluta och evaluera samt, om 
ändamålsenligt, ändra strukturen på kommittén. 

▪ Programkommittén för Nordplus har ansvar för Nordplus programmet och fattar beslut om 
vilka projekt som ska beviljas stöd. 

▪ Programkommittén för Nordplus har ansvar för att bidra till att programmets överordnade 
målsättningar förverkligas samt till att profilera och sprida goda resultat från programmet. 
Årligen ska också de bästa Nordplus projekten väljas ut för särskild profilering, i syfte att 
stödja överföringen av ”bästa praxis” från programmet och därmed bidra till utvecklingen av 
utbildningssystemen i Nordplus-länderna. Nordplus Programkommitté representerar här 
alla delprogram.  

▪ Genom samarbete och kontakt med utbildningsministerierna i de nordiska och baltiska 
länderna, Nordplusadministrationen i allmänhet och huvudkoordinatorn i synnerhet, ska 
Programkommittén hålla sig informerad om och kontrollera aktiviteterna i Nordplus. 

▪ Varje Nordplusland utser två medlemmar i kommittén; en den ena utan särskilda 
kompetenskrav, medan den andra ska besitta kompetens från ett specifikt område i något 
av delprogrammen1. I tillägg utser varje land en suppleant till kommittén. Grönland, 
Färöarna och Åland utser två observatörer var och en suppleant till kommittén. Listan över 
utsedda medlemmar, observatörer och suppleanter ska finnas tillgänglig på Nordplus 
hemsida.  

▪ Representanter för Nordiska ministerrådets sekretariat ska följa arbetet i 
Programkommittén som observatörer. Nordiska ministerrådets sekretariat har ansvar för att 

 
1 För den ena medlemmen som varje land utnämner och som skall besitta särskild kompetens från ett område eller ett bestämt 

delprogram gäller följande; de baltiska länderna blir eniga sinsemellan vilket område/program deras tre medlemmar skall besitta 

kompetens. Tillsvarande görs för de fem nordiska medlemmarna. 
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årligen informera Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)/ Ämbetsmanna-
kommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) och utbildnings- och forskningsministrarna i 
Estland, Lettland och Litauen om aktiviteterna i Nordplus utifrån informationen från 
Nordplus huvudkoordinator. 

▪ Nordplus huvudkoordinator har ett överordnat ansvar för beredningen av Nordplus 
Programkommittés arbete, och koordinerar bidrag från huvudadministratörerna med ansvar 
för de enskilda delprogrammen. 

▪ Nordplus administrationen ska föra protokoll över kommitténs möten och säkra att 
dokument och annan information från kommittén är tillgänglig för alla medlemmar och 
observatörer i kommittén.  Suppleanter får sig tillsänt dokument och information om 
kommittén från Nordplus administrationen.  

▪ Programkommittén för Nordplus kan delegera beslut till Nordplusadministrationen. 
▪ Ifall en kommittémedlem eller en observatör inte kan delta i ett kommittémöte eller på 

något annat sätt inte tillfälligt kan utföra uppgifterna relaterade till kommittén, är personen i 
fråga ansvarig för att kalla suppleanten och för att informera Nordplus administrationen om 
detta.  

▪ Nordplus samarbetet sker i huvudsak på de skandinaviska språken. En del av samarbetet och 
arbetet i Programkommittén och vid informella möten sker på engelska. Material för 
gemensamt bruk ska finnas tillgängligt också på engelska.  

▪ Programkommittén för Nordplus väljer en ordförande och en vice-ordförande för ett år i 
taget.  Programkommittén väljer själv om den vill följa Nordiska ministerrådets 
rotationsordning för innehav av ordförandeskap eller om den följer andra former för val av 
ordförande. 

▪ Programkommittén har två fasta möten om året. 
▪ Ifall det bedöms nödvändigt och ändamålsenligt kan det antas ytterligare procedurregler 

gällande arbetet i Programkommittén. Dessa beslutas av kommittén själv. Nordiska 
ministerrådets sekretariat och Nordplus administrationen ska informeras härom.  

 
 
6. Programadministration – Nordplusadministrationen    
 
Administrationen för Nordplus 2023–2027 ska säkra en ansvarsfull ledning, genomförande och 
koordinering av alla Nordplus aktiviteter.  
 
Den andel av Nordplusmedlen som avsätts för administrativt arbete med programmet ska säkerställa 
ett effektivt och hållbart genomförande av de delegerade förvaltningsuppgifterna. 
 
Nordplusadministrationen bygger på ett konsortium som utses av Nordiska ministerrådet. Konsortiet 
består av fem nationella programkontor i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige som var för sig 
är utsett som huvudadministrator (HA) för ett specifikt Nordplus delprogram. I 
Nordplusadministrationen ingår tre nationella informationskontor för Nordplus (NIK) som är utsedda 
av utbildnings- och forskningsministerierna i respektive baltiskt land, Estland, Lettland och Litauen. 
Informationspunkter för Nordplus (InfoP) på Grönland, Färöarna och Åland är knutna till de nationella 
programkontoren i Danmark och Finland, och är således en del av Nordplusadministrationen. 
Nordiska ministerrådet (ÄK-U) utser en av de fem nordiska huvudadministratörerna som 
huvudkoordinator (HK) för en period om tre år med en möjlighet till förlängning i två år som 
huvudregel. Vart femte år utlyses uppdraget bland huvudadministratörerna.  
 
Roller och ansvarsområden för huvudkoordinatorn för Nordplus (HK), huvudadministratörerna för 
Nordplus (HA), de nationella Nordplus informationskontoren (NIK) och Nordplus 
informationspunkterna (InfoP) är närmare definierade i bilaga 1.  
 
Nordplus handbok är ett verktyg för sökande och deltagare i Nordplus. Handboken finns tillgänglig 
på Nordplus hemsida och ger konkret information till användare om hur man ansöker Nordplusmedel 
och genomför Nordplus projekt.  Nordplusadministrationen bereder handboken och den ägs av 
Nordplus Programkommitté.  
 
Nordiska ministerrådets sekretariat har ansvar för att följa upp arbetet inom 
Nordplusadministrationen dels genom kontrakten, dels genom årliga rapporteringsmöten. 
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Rapporteringsmöten ordnas primärt med Nordplus huvudkoordinator som står som representant för 
konsortiet.  
 
 
7. Överordnade principer för genomförande av programmet  
 
Följande överordnade principer är gällande för genomförandet av Nordplus 2023–2027.  
 
Allmänt om Nordplus 
 

▪ Den årliga utlysningen av Nordplus programmedel publiceras samtidigt av Nordplus- 
administrationen i alla Nordplus-länder.  

▪ Den gemensamma och årliga ansökningstiden för Nordplus utlöper den 1 februari. 
▪ Nordplusadministrationen kan under programåret offentliggöra specifika utlysningar med 

lämpliga ansökningstider. 
▪ Det genomförs årligen koordinerade informationskampanjer om Nordplus i alla Nordplus-

länder. 
▪ Ansökningar och rapporter sänds in och behandlas enhetligt genom det gemensamma 

ansöknings- och rapporteringssystem som gäller för Nordplus. 
▪ Nordplusadministrationen kan använda sig av externa experter för att bedöma ansökningar. 

I så fall kan Nordplus Programkommitté ta fram riktlinjer för urval och användning av 
externa experter i programmen. Nordplusadministrationens bedömning av ansökningar och 
rapporter, samt de efterföljande besluten i Nordplus Programkommitté, utförs enligt 
avtalade och transparenta kvalitetskriterier som framgår i Nordplus handbok.  

▪ Nordplus Programkommitté kan vid behov delegera beslutet över vissa definierade 
programaktiviteter till Nordplusadministrationen för behandling av mindre komplicerade 
ansökningar. Nordplus Programkommitté ska ta fram riktlinjer för delegering av denna typ 
av beslut.  

▪ Kriterierna och procedurerna för mottagande, behandling, bedömning, val och uppföljning 
av ansökningar skall vara beskrivna och offentligt tillgängliga på Nordplus hemsida och i 
Nordplus handbok. 

▪ Information om de beviljade ansökningarna i Nordplus skall vara offentligt tillgängliga på 
Nordplus hemsida.  

▪ Resultat, statistik, erfarenheter och ”bästa praxis” från Nordplus ska presenteras offentligt 
och på ett lättillgängligt sätt. De bästa Nordplus projekten ska årligen profileras särskilt i 
syfte att stödja överföringen av ”bästa praxis” från programmet och därmed bidra till 
utveckling av utbildningssystemen i Nordplus-länderna. Ansvaret för detta ligger hos 
Nordplus Programkommitté utifrån inspel från Nordplus huvudkoordinator i samarbete med 
övriga Nordplus administratörer. 

 
De följande överordnade principerna är gällande för genomförandet av programaktiviteterna i 
Nordplus (mobilitets-, projekt- och nätverksaktiviteterna) under 2023–2027: 
 
   
Gällande mobilitetsaktiviteter:  
 

▪ Det beviljas stöd till egentliga mobilitetaktiviteter enbart i de tre sektorprogrammen 
Nordplus Junior, Nordplus Vuxen och Nordplus Högre utbildning. I Nordplus Horisontal och 
Nordplus Nordens Språk beviljas stöd endast till projekt- och nätverksaktiviteter.  

▪ I alla fem delprogram kan det dock beviljas stöd till mobilitetsaktivitet i form av 
förberedande besök. Det är Nordplus Programkommitté som bedömer behovet av en 
utlysning för förberedande besök. 

▪ Ansökningar till mobilitetsaktiviteter kan inte sökas av enskilda individer, utan endast av en 
institution eller en organisation och ansökan skall baseras på ett avtal mellan minst en (1) 
avsändarinstitution/organisation och en (1) värdinstitution/organisation från olika Nordplus-
länder. 

▪ Den tillåtna längden på olika Nordplus mobilitetaktiviteter inom de tre sektorprogrammen 
(elevutbyte, lärarutbyte, klassutbyte etc.) är vanligtvis från en vecka till 12 månader. 
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Mobilitetsstödet är ett bidragsbelopp som baserar sig på fasta priser för resor och uppehälle. De fasta 
priserna varierar beroende på vilka länder resorna gäller. Ansvaret för behandling av omfattande 
ändringar i dessa fasta priser som skulle få budgetmässiga och/eller innebära större ekonomiska 
konsekvenser för programmet, ligger hos Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)/ 
Ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) i samråd med utbildnings- och 
forskningsministerierna i Estland, Lettland och Litauen. Detaljerade administrativa och ekonomiska 
regler för de olika mobilitetaktiviteterna framgår av Nordplus handbok.  
 
 
Gällande projekt- og nätverksaktiviteter 
 

▪ Ansökningar gällande nätverks- och projektaktiviteter ska sändas in av en koordinerande 
institution eller organisation och basera sig på ett avtal mellan tre institutioner eller 
organisationer från tre olika Nordplus-länder som minimum, med undantag för Nordplus 
Nordens Språk som tillåter bilateralt samarbete. 

▪ En ansökan för nätverksaktiviteter sänds vanligtvis in av en koordinator på nätverkets 
vägnar, dvs. en grupp av institutioner eller organisationer som arbetar inom ett bestämt 
område eller ämne inom utbildning eller livslångt lärande. 

▪ En ansökan för projektaktiviteter kan sändas in av en koordinator på nätverkets vägnar eller 
utgående från ett partnerskap mellan institutioner eller organisationer som har grundats för 
att samarbeta kring specifika aktiviteter eller projekt med ett bestämt resultatmål.  

▪ Ansökningar gällande Nordplusstöd till nätverks- och projektaktiviteter kan täcka en period 
upptill 2 år åt gången.  

▪ Stöd till nätverk- och projektaktiviteter kan vara ett bidragsbelopp som baserar sig på fasta 
priser. Om utdelningen inom ett delprogram görs på basis av fasta priser, ska detta 
övervägas av Nordplus Programkommitté och meddelas i samband med utlysningen.  

▪ Detaljerade administrativa och ekonomiska regler för olika nätverks- och projektaktiviteter 
framgår av Nordplus handbok. 

 
 
Gällande Nordplusstöd   
 

▪ Nordplusstödet är ett bidrag till de reella utgifterna i förbindelse med deltagarnas 
mobilitetsaktiviteter, projektaktiviteter och nätverksaktiviteter i Nordplus-länderna. 
Sökande i Nordplus ska således stå även för en egen andel av de reella utgifterna i projektet. 
Stödberättigade kostnader och närmare villkor definieras i Nordplus handbok. 

▪ Förenklade bidrag i form av enhetskostnader och fastställda satser ska användas i största 
möjliga utsträckning 

▪ Behandling av omfattande förändringsförslag i Nordplus-stöden som kan få budgetmässiga 
och/eller innebära större ekonomiska konsekvenser för programmet är ett ansvar som 
åligger Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)/ Ämbetsmannakommittén för 
utbildning och forskning (ÄK-U) i samråd med utbildnings- och forskningsministerierna i 
Estland, Lettland och Litauen. 

 
I linje med de ovannämnda överordnade principerna för genomförandet av Nordplus, definierar 
Nordplus Programkommitté de specifika principerna för genomförandet av olika Nordplus-
delprogram var för sig.  
 
De samlade detaljerade principerna och regelverket för Nordplus finns i Nordplus handbok. Nordplus 
huvudkoordinator är, i samarbete med övriga huvudadministratörer, ansvarig för uppdateringen av 
handboken.   
 
8. Programresultat och spridning av resultaten 
 
Nordplus Programkommitté ska, i samarbete med Nordplus administration och särskilt tillsammans 
med Nordplus huvudkoordinator, bevaka verksamheten i Nordplus i relation till programmets 
målsättningar, och säkra och kontrollera att resultat, statistik, erfarenheter och ”bästa praxis” från 
programmet blir systematiskt och i bred utsträckning profilerade och spridda. 
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Nordiska ministerrådets sekretariat har ansvar för att årligen informera Ministerrådet för utbildning 
och forskning (MR-U)/ Ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) och utbildnings- 
och forskningsministerierna i Estland, Lettland och Litauen om verksamheten i Nordplus utifrån 
rapporteringen från Nordplus huvudkoordinator.  
 
 
9. Programmets budget 
 
Bidraget från de nordiska och baltiska länderna till Nordplus beräknas för varje land utifrån den 
samlade /baltiska bruttonationalinkomsten (BNI) för de två senaste tillgängliga åren – genom 
användningen av valutakurser för dessa år. Det är samma princip som används vid beräkningen av de 
nordiska ländernas bidrag till Nordiska ministerrådets samlade budget. 
 
 
Budgeten för Nordplus 2023–2027 fördelas efter följande huvudriktlinjer. 
 
 
För 2023 gäller fördelningen: 

- Nordplus Horisontal tilldelas 8,8 % av den totala årliga Nordplusbudgeten;  

- Sektorprogrammet Nordplus Junior tilldelas 26 % av den totala årliga Nordplus- 
budgeten; 

- Sektorprogrammet Nordplus Högre utbildning tilldelas 35,7% av den totala årliga 
Nordplusbudgeten; 

- Sektorprogrammet Nordplus Vuxen tilldelas 10,5 % av den totala årliga Nordplus- 
budgeten;  

- Sektorprogrammet Nordplus Nordens Språk tilldelas 6 % av den totala årliga Nordplus- 
budgeten; 

- Administration av programmet tilldelas 13 % av den totala årliga Nordplusbudgeten.  
 
Nordplus Programkommitté fastställer de slutliga årliga beloppen för de enskilda delprogrammen. 
Justeringar kan beslutas inom ramen för 10 % av varje delprogram. 
 
Nordplus Programkommitté kan besluta om att omfördela årliga oanvända medel mellan 
delprogram när det finns välmotiverade, strategiska grunder för det under programperioden. 
Ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) skall informeras om det sker och på 
vilka grunder det görs.  
 
10. Evaluering av programmet 
 
Nordiska ministerrådet ska lägga upp en plan för en oavhängig evaluering av Nordplusprogrammet. 
Evalueringsplanen skall presenteras för och godkännas av Ministerrådet för utbildning och forskning 
(MR-U)/ Ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) efter synpunkter från 
Nordplus Programkommitté.  

 


