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Meddelande ang. rekommendation 11/2015
Velferdstjenester i distrikterne i Norden
Rekommendationen lyder:
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd
å komme med en årlig redegjørelse om status på det regionale
politiske samarbeidet i Norden, med utgangspunkt i de fire
arbeidsgruppenes tematiske valg av arbeidsområder og analyser av
resultater av kunnskapsinnhenting i Norden
å vurdere hvordan Nordisk råd kan få ta del i en nordisk plattform for
kunnskapsoppbygging på regional utvikling slik at de forskjellige
sektorene som arbeidsgruppene velger å fokusere på, kan bli gjort
kjent ovenfor politisk nivå i utvalgene i Nordisk råd, som arbeider
med tilsvarende tematiske valg og utfordringer i Norden

Meddelande från Nordiska ministerrådet:
Nordiska rådet efterfrågar i sin rekommendation information om vad som
föregår inom det nordiska regionalpolitiska samarbetet i form av en årlig
redogörelse. Vidare önskar rådet att ministerrådet värderar hur rådet kan få
ta del av den plattform för kunskapsuppbyggnad inom regional utveckling
som ministerrådet genomför.
Det regionalpolitiska samarbetet inom Nordiska ministerrådet har som
framhålls i rekommendationen upprättat fyra arbetsgrupper under de tre
fokusområden som sektorn har identifierat i sitt regionalpolitiska
samarbetsprogram 2013 – 2016.
När det gäller uppdraget i det regionalpolitiska samarbetsprogrammet för
2013 – 2016 att skapa en gemensam plattform för kunskapsuppbyggnad om
de välfärdsutmaningar som uppstår till följd av demografiska förändringar har
arbetsgruppen om demografi och välfärd haft detta som ett av sina främsta
fokusområden. Arbetsgrupperna kommer att under 2016 slutrapportera sina
resultat till ministrarna för regionalsektorn. Resultaten kommer även ingå
som underlag för arbetet med ett nytt regionalpolitiskt samarbetsprogram
2017 – 2020. Den nordiska forsknings- och analysinstitutionen Nordregio har
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utöver att fungera som sekretariat åt arbetsgrupperna, även ett uppdrag att
ansvarar för förmedling av arbetsgruppernas resultat.
Nordregio bidrar genom kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling till
att Norden utnyttjar sina särskilda styrkepositioner som region i ett globalt
perspektiv. Nordregio skall bidra till att utveckla kunskap och kompetens om
strategiskt viktiga frågor i relation till den regionala utvecklingen i de olika
delarna av de nordiska länderna för lokala, regionala och nationella
beslutsfattare.
En viktig del i den moderniseringsreform som ministerrådet nu genomför är
att skapa bättre kontakt och dialog med Nordiska rådet samt att få mer
nordisk nytta av de projekt och program som sätts igång inom det nordiska
samarbetet. I linje med detta reformarbete kommer NMR gärna och
presenterar resultat och arbete inom regionalsektorn för berörda utskott i
rådet som har intresse i regionalsektorn. NMR och Nordregio har vid tidigare
tillfällen deltagit i rådets utskottmöten och presenterat arbetet med det
regionalpolitiska samarbetsprogrammet 2013 - 2016 och den demografiska
handbok som ligger till grund för arbetet i arbetsgruppen om Demografi och
välfärd med kunskapsplattformen.
Ett nytt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2017-2020 utarbetas under 2016
inom regionalsektorn och NMR önska i detta sammanhang ha en öppen,
konstruktiv och framåtriktad dialog med NR och välkomnar inspel och
synpunkter från rådets sida om innehåll och inriktning på det nordiska
regionala samarbetet och området.
Nordiska ministerrådet anser rekommendationen för uppfylld.
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