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Förslag B 343   

Behandlas i Utskottet för kunskap och kultur i Norden   

   

  

Betänkande över ministerrådsförslag om Nordplus 2023 - 2027 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska 
ministerrådet att  

 

• Att genomföra ministerrådsförslag om Nordplus 2023–2027 

 

Bakgrund 

Nordiska ministerrådet har inkommit med ett ministerrådsförslag om ny programperiod för 

Nordplus 2023 – 2027.  

 

Nordplus är Nordiska ministerrådets centrala program för samarbete, nätverksbyggande och 

mobilitet inom utbildningsområdet. Programmet bygger på ett samarbete på lika fot med de 

baltiska länderna. Utskottet fick ett utkast till ett nytt programdokument för Nordplus 2023 – 

2027 presenterat på mötet under temasessionen.  

 

Nordplus utvärderades under 2021 – 20221. Övergripande presenterar utvärderingen en mycket 

positiv bild av ett välfungerande program som är enkelt och obyråkratiskt att söka till och delta i 

samt att Nordplus bidrar till: 

• ökad mobilitet och sammanhangskraft i Norden och en stärkt nordisk identitet 

• nätverksutveckling 

• kunskapsutbyte och utveckling av nyskapande läromedel och pedagogiska praktiker 

• förståelse av och intresse för nordisk kultur och språk 

 

Utvärderarna kommer med tre förslag till tänkbara framtidsscenarier för Nordplus: 

• Fortsätta som förut 

• Anpassa programmet så att inga överlappningar finns med EU:s mobilitetsprogram 

Erasmus 

• Stärka det tematiska fokuset inom varje underprogram 

 

Mot bakgrund av utvärderingens positiva omdöme om Nordplus lägger nu de nordiska utbild-

nings- och forskningsministrarna fram ett ministerrådsförslag om nytt programdokument för 

Nordplus 2023 – 2027. Efter dialogmöten med representanter för de baltiska utbildningsministe-

rierna, Nordplus administration och Nordplus programkommitté samt med Nordiska rådets 
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utskott för kunskap och kultur gör MR-U/ÄK-U bedömningen att det finns en bred uppbackning 

för att vidareföra programmet med den nuvarande strukturen.  

 

Vissa justeringar har gjorts: 

• Anpassning till Vision 2030 och ökat fokus på hållbarhetsfrågor 

• Ökat behov för digitalt samarbete 

• Möjlighet med samarbetsprojekt kring nationella minoritetsspråk i Norden 

 

Utskottets synpunkter 
Med utgångspunkt i resultaten av evalueringen och genom efterföljande dialog på ÄK-U, med 

representanter för de baltiska utbildningsministerierna, Nordplus administration 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.  

 

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur tackar för den goda dialog som har varit med ÄK-

U om Nordplus. Utskottet ställer sig också bakom de justeringar som har gjorts i programmet.  

 

Utskottet har framfört att det finns ett behov för att enskilda folkhögskolestudenter kan söka 

mobilitetsmedel från programmet. Detta har också framförts i Rek. 13/20192. Utskottet beklagar 

att det inte har tagits hänsyn till detta önskemål. Nordiska rådet kommer eventuellt att åter-

komma med nya rekommendationer om detta.   

 

Med tanke på utvärderingens resultat och att Nordplus är ett välfungerande program som gene-

rerar nordisk nytta och bidrar till ökad student- och lärarmobilitet i Norden föreslår utskottet att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att vidareföra Nordplus i en ny program-

period 2023 – 2027.  

 

 

Norden, den 11. oktober 2022 
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