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Samlokalisering af Nordens Velfærdscenter ”NVC 
Danmark” med NVC (Sverige)  

MR-SAM har den 26.8 godkendt en indstilling fra MR-S om at datterinstitution 
til Nordens Velfærdscenter ”NVC Danmark” samlokaliseres med NVC 
(Sverige), sådan at al virksomhed rettet mod samarbejde om 
funktionsnedsættelse koncentreres i NVC (Sverige). Samlokaliseringen 
effektueres den 1.1.2015. 
 
Baggrund 
 
Nordens Velfærdscenter (NVC) blev oprettet i 2009 i forbindelse med en 
sammenlægning af fire institutioner på det socialpolitiske område.  NVC er 
organiseret som tre organisatoriske enheder. Moderinstitutionen NVC er 
placeret i Stockholm, mens datterinstitutionerne ”NVC Danmark” geografisk 
er placeret i Dronninglund tæt på Ålborg og ”NVC Finland” er i Helsinki. NVC 
har én styrelse som er ansvarlig for driften af alle tre enheder.  
 
I henhold til vedtægterne udgør NVC, sammen med sine datterinstitutioner 
”NVC Danmark” og ”NVC Finland”, Nordisk Ministerråds hovedorgan til at 
fremme udviklingen indenfor det socialpolitiske område i Norden og dets 
nærområder. Institutionen skal gennem uddannelse, information, fremme af 
forskningsarbejde og spredning af forskningsresultater, udviklingsarbejde, 
netværksopbyggende og international arbejde styrke kvaliteten indenfor det 
socialpolitiske område og gennem disse indsatser bidrage til at udvikle den 
nordiske velfærdsmodel.  
 
”NVC Danmark” skal ifølge vedtægterne fremme og videreføre det nordiske 
samarbejde indenfor døvblindeområdet. NVC’s styre har i maj 
rekommanderet General Sekretæren at samle kræfterne i NVC og 
herigennem forstærke den faglige udvikling indenfor samarbejdsområdet om 
funktionsnedsættelse. Dette skal ske via en samlokalisering, hvor ”NVC 
Danmark” flyttes til moderinstitutionen NVC. Samtidig forventes en reduktion 
i administration og andre omkostninger ved en sådan sammenlægning. Dette 
betyder således en geografisk omplacering af ”NVC Danmark” sådan at 
datterinstitutionens virksomhed integreres i NVC (Sverige). ”NVC Danmark” 
har fire fuldtidsstillinger og NVC (Sverige) har tilknyttet tre fuldtidsstillinger 
til området, herunder sekretariatet for ”Rådet for nordisk samarbejde om 
funktionsnedsættelse”. En samling af området forventes at føre til et mere 
effektivt samarbejde, herunder bedre udnyttelse af personale kompetencer.    
   
Generalsekretæren anser at det er vigtigt, at de nordiske kræfter og midler 
anvendes hensigtsmæssigt og effektivt og har således indstillet sagen om 
samlokalisering til beslutning i MR-S og herefter MR-SAM. Begge Ministerråd 
har fulgt indstillingen. Samtidig skal det bemærkes at et af landene anser 
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det for relevant at se nærmere på den effektivisering, der kan være i 
også at samlokalisere ”NVC Finland” med NVC (Sverige). ”NVC Finland” 
skal ifølge vedtægterne fremme samarbejdet indenfor narkotika og 
alkoholpolitiske spørgsmål. Dette vil blive rejst på det kommende 
ekstraordinære EK-S møde den 1. oktober, der blandt andet skal fokusere på 
fremtidig økonomi.  
 


