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NOTAT 

Til 

 

Kopi 

 

Fra 

 

Emne 

 

 

Svar_Rek.9/2013_Sosial investering i Norden (A 

1591/velferd) 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd, 

 

 å arrangere et toppmøte mellom de nordiske finansministre, helse- 

og sosialministre eller andre relevante ministre, samt forskere og 

eksperter på temaet ”Sosial investering i Norden” 

 

 å arbeide for en nordisk kunnskapsbase med gode eksempler fra 

offentlig, frivillig og privat sektor som er basert på sosial investering  

 

 å arbeide for at de store velferdsprogrammene fra Nordisk 

ministerråd 2013-2015 og fremover innretter seg på en sosial 

investeringstankegang i Norden 

 

Nordisk Ministerråd meddeler: 

 

Nordisk Ministerråd finder, at Nordisk Råd med denne rekommandation 

påpeger vigtigheden af, at vi kan give medborgere med behov for støtte en 

tidlig og forebyggende indsats, så vi kan forebygge marginalisering, herunder 

at mennesker forbliver i en permanent situation uden evne til at forsørge sig 

selv. 

 

Nordisk Råd gør opmærksom på et meget relevant perspektiv. En tidlig 

indsats, der tager hånd om problemer, før problemerne vokser sig store, er 

til gavn for den enkelte. Samtidigt kan en rettidig og virksom indsats give en 

yderligere samfundsmæssig gevinst i form af forebyggelse af marginalisering.  

 

I flere tilfælde kan samarbejde mellem de nordiske lande bidrage med viden, 

der er nyttig for det enkelte lands nationale indsats med udvikling af tidlige 

indsatser, der forebygger marginalisering. Som ministerrådet beskrev i den 

tidligere meddelelse om denne rekommandation, er der i nordisk regi allerede 

iværksat en række indsatser, som tager sigte på at udvikle og formidle viden 

om blandt andet forebyggende og tidligere indsatser. Dette supplerer det 

store arbejde, der allerede gøres i landene. Ministerrådet finder derfor, at der 

ikke aktuelt er behov et nordisk topmøde eller en kundskabsbase, som 

Nordisk Råd foreslår i første og anden at-sats.  

 

I forlængelse heraf, og i relation til den tredje at-sats i rekommandationen, 

vurderer ministerrådet, at nordiske initiativer på velfærdsområdet også i 

fremtiden vil have fokus på, hvordan de nordiske indsatser kan bidrage til 

forebyggelse af sociale problemer og marginalisering. Dette understøttes af, 
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at prioritering af forebyggende indsatser er en af målsætningerne i den 

nordiske strategi for bæredygtig udvikling ”Ett gott liv i ett hållbart Norden”, 

som samarbejdsministrene vedtog i 2013, og som omfatter alle sektorer. 

 

Nordisk Ministerråd anser på denne baggrund, at rekommandationen kan 

afskrives. 

 


