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BETÄNKANDE ÖVER POLITISK DIALOG
OM REKOMMANDATION

Utskottet för välfärd i Nordens betänkande över politisk dialog
om Rek. 9/2013

Sosial investering i Norden

Förslag

Utskottet för välfärd i Norden föreslår

att efter avslutat politisk dialog anser Nordiska rådet Rek. 9/2013 som slutbehand-
lad.

Bakgrund

Nordiska rådets rekommendation 9/2013 om Sosial investering i Norden har föl-
jande formulering:

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd

å arrangere et toppmøte mellom de nordiske finansministre, helse- og so-
sialministre 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

Politisk dialog

I samband med möte i Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik den 27
april 2016 i Helsingfors avhölls politisk dialog mellan Nordiska rådets utskott för
välfärd i Norden och Nordiska ministerrådet för socialpolitik och hälsa om rekom-
mendation 9/2013 om Sosial investering i Norden.

Nordiska ministerrådets talan fördes av Finlands familje- och omsorgsminister Juha
Rehula (cent).
Nordiska ministerrådet har fokus på vikten av att arbeta förebyggande, bland annat
genom insatser i programmet ”Ett gott liv i ett hållbart Norden”.
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Rehula hänvisade vidare till olika projektinsatser inom det nordiska samarbetet
såsom projektet ”Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete och utbildning” och
andra projekt på socialområdet bland annat för funktionshindrade personer och
utsatta barn. Det finns ett stort nätverk av nordiska experter på dessa områden.
Nordiska ministerrådet har även skapat ett forum där nordiska tjänstemän möts
och utbyter information.

Nordiska rådets talan fördes av Folketings- och utskottsledamot Karen J. Klint,
(S), som poängterade att förebyggande insatser också är bra för statens budget.
Det kostar betydligt mer för samhället med utsatta medborgare i utanförskap än
vad det gör att investera i sårbara barn och unga.

Därför vore det önskvärt att få organiserat ett toppmöte där finansministrar såväl
som social- och hälsoministrar och andra relevanta ministrar kan diskutera social
investering.

Klint betonade att det är viktigt att negativa mönster bryts, så att alla får tillgång
till arbetslivet. Detta kräver många politiska ändringar och här är det tvärpolitiska
samarbetet helt nödvändigt.

Avslutningsvis tackade Minister Rehula för Nordiska rådets engagemang i frågan,
men tillkännagav att det inte planeras något toppmöte. Emellertid är alla nordiska
regeringar medvetna om vikten av det förebyggande arbetet.

Utskottets synpunkter/konklusion

Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden hänvisar till att social investering inne-
bär grundläggande politisk prioritering med genomgående stöd och förståelse från
regeringar. Inte minst är det viktigt att engagera finansministrar och andra depar-
tement som är involverade i välfärdspolitiska insatser, såsom hälsa- och socialom-
rådet, utbildning, barn- och familj såväl som kulturområdet. Dessutom anser ut-
skottet att det är viktigt att inte förväxla det övergripande social investering med
mindre, separata projektinsatser inom social innovation och socialt entreprenör-
skap.

Emellertid uppskattar utskottet Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitiks
fokus på förebyggande insatser, som ett första steg.

Nordiska rådet inser att en genomgående förändring tar tid och kommer därför att
fortsatt hålla fokus på frågan på nationell såväl som på nordisk nivå.

Stockholm, 28 juni 2016
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