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BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG 

Medborger- og Forbrugerudvalgets betænkning over 

 

Medlemsforslag 

om strategi for at stimulere tilflytning af 

kvinder til distrikter og selvstyrende områder 

1. Udvalgets forslag 

Medborgar- och konsumentutskottet föreslår,  

att Nordiska rådet inte företar sig ytterligare med anledning av Den 

vänstersocialistiska gröna gruppens Medlemsforslag om strategi for 

at stimulere tilflytning af kvinder til distriker og selvstyrende områ-

der 

2. Baggrund 

Bjørt Samuelsen (T) og Høgni Hoydal (T) har på vägnar av Den vänster-

socialistiska gröna gruppen tagit fram ett nytt medlemsförslag om beho-

vet av en strategi för att stimulera inflyttning av kvinnor till landsbygd och 

självstyrande områden. 

 

I förslaget konstateras att utflyttning och centralisering är ett stort och 

välkänt problem i flera landsbygdsområden i de nordiska länderna. Både 

män och kvinnor flyttar – till stor del yngre generationer, men kvinnorna i 

betydligt större utsträckning än männen. I många fall flyttar de till stor-

städerna eller till utlandet för att studera eller arbeta, och vänder inte till-

baka igen. Förslaget fokuserar på kvinnorna, även om det erkänns att det 

finns ett behov för insatser även för männen i utkantsområdena. Men då 

antalet kvinnor ligger på hotande låga nivåer i flera områden, och kvin-

norna helt uppenbart är mera mobila och mindre intresserade av att 

vända tillbaka, anses det nödvändigt med en specifik strategi med fokus 

på kvinnorna. 

 

Förslaget är riktat mot de nordiska ländernas regeringar som föreslås re-

kommenderas 

at udarbejde og fremlægge en målrettet strategi for at forebygge 

fraflytning og skabe vækst i områder med faldende befolkning 
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at strategien omfatter helt konkrete forslag til, hvordan der skabes 

flere kvinderelaterede arbejdspladser 

 

at strategien omfatter bedre muligheder for kvinder at skabe egen 

virksomhed 

 

at strategien omfatter uddannelsesmuligheder for kvinder, herun-

der fjernundervisning og voksenuddannelse 

 

at strategien omfatter handlingsplan for at modvirke kønsrelateret 

vold 

 

at strategien imødekommer kvinders behov for velfærd, sundhed 

og trygge omgivelser 

 

samt 

at de nordiske landes regeringer i deres respektive nationale  

budgetter prioriterer økonomiske midler til at implementere stra-

tegierne  

3. Høring 

Seniorrådgivare Kenneth Ekberg vid Nordiska ministerrådets sekretariats 

avdelning för tillväxt och klimat som arbetar med det nordiska samarbetet 

för regionalpolitik samt Senior Research Fellow Lisa Hörnström, Nordregio, 

deltog vid utskottsmötet den 10 april 2013 för att förmedla information 

om redan pågående nordiska regionalpolitiska insatser kring demografi. 

 

Nordiska insatser inom de regionalpolitiska och arktiska samarbetspro-

grammen 

Inom Nordiska ministerrådet arbetar för närvarande två arbetsgrupper 

med de frågor som omfattas av medlemsförslaget; dels fokuseras demo-

grafi specifikt i utkantsområdet i det regionalpolitiska samarbetet; dels ser 

man till utbildning och näringsutveckling i Arktis i det arktiska samarbetet. 

 

Det regionalpolitiska samarbetsprogrammet konstaterar att det krävs 

tvärsektoriella och samordnade insatser för att adressera den demo-

grafiska situationen. Ett större nordiskt program med målsättningen att 

lokala och regionala myndigheter utvecklar innovativa lösningar för att 

hantera den demografiska utvecklingens utmaningar och möjligheter in-

nebär att en gemensam nordisk plattform för kunskapsuppbyggande, som 

en arena för erfarenhetsutbyte kring utmaningarna och möjligheterna som 

uppstår genom den demografiska utvecklingen, är under uppstart.  

 

Under 2012 startade Nordiska minisiter-rådets Ämbetsmannakommittén 

för Regionalfrågor ett nordiskt projekt med syfte att samla konkret kun-

skap om hur demografins utmaningar kan hanteras med hjälp av ett stra-

tegiskt utvecklingsarbete. Projektet har hittills resulterat i en handbok 

som bland annat innehåller 150 exempel på hur man kan arbeta med de-

mografifrågor samt interaktiva kartor där regioner och kommuner kan se 

hur de ligger till avseende bland annat demografisk struktur och sårbar-

het. Man avser att fortsätta utveckla och fördjupa arbetet med handboken 

under perioden. Sverige har under sitt ordförandeskap för avsikt att fort-

sätta att vidareutveckla arbetet med strategier för att möta demografins 

utmaningar och ta tillvara dess möjligheter.  

 

Dessutom inkluderar Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram 

2012–2014 insatser för befolkningen, utbildning och kompetensutveckling, 

hållbarhet och grön näringsutveckling, klimat samt miljö och natur – allt 

med de arktiska invånarna i centrum. 

 

http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/b-279-naering/at_download/proposalfile
http://www.nordregio.se/Global/About%20Nordregio/Arktiskt%20samarbetsprogram/2012-14/Nordisk_Ministerr%c3%a5d_Program_for_arktis_2012-2014_DANSK.pdf
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Nordiskt jämställdssamarbete ser till kvinnornas situation i utkantsområ-

den och inkluderar nolltollerans mot könsrelaterat våld 

Vid 2012-års session av FN:s kvinnokommission synliggjorde de nordiska 

jämställdhetsministrarna det nordiska perspektivet, lösningar och utma-

ningar på temat Kvinnors roll i utvecklingen av landsbygden  

 

Vad gäller insatser mot könsrelaterat våld så ingår nolltolerans mot köns-

relaterat våld som ett insatsområde i det Nordiska ministerrådets fleråriga 

samarbetsprogram för jämställdhet Jämställdhet skapar ett hållbart sam-

hälle för perioden 2011-2014, dels inom Norden, dels i samarbetet kring 

jämställdhet med de baltiska länderna såväl som nordvästra Ryssland. Po-

litiskt fokus på frågan kan konstateras då de nordiska jämställdhetsmi-

nistrarna synliggjort de nordiska insatserna mot könsrelaterat våld i sam-

band med den senaste sessionen av FN:s kvinnokommission.1  

4. Udvalgets synspunkter 

Medborgar- och konsumentutskottet anser att frågan kring den demo-

grafiska könsobalansen i gles- och landsbygd är angelägen och har tidi-

gare uppmärksammat den demografiska problematiken i Arktis, bland an-

nat genom att sätta fokus på kvinnornas situation i Arktis vid den tionde 

Conference of Arctic Parlamentarians (CPAR) i Island, september 2012, 

såväl som i samband med framtagandet av utskottsförslaget till temas-

sessionen om Arktis, bland annat genom Maria Stenbergs skriftliga fråga E 

4/2012 till de nordiska regeringarna om kvinnornas möjligheter i Arktis. 

De nordiska regeringarna har i svaret påvisat ett engagemang i frågan 

från regeringarnas sida dels genom ett antal olika insatser som görs nat-

ionellt såväl gemensamt nordiskt för att adressera könsobalansen i de 

arktiska områdena. 

 

Utskottet kan konstatera att en rad insatser pågår på nordisk nivå, dels i 

det gemensamma nordiska samarbetet i Nordiska ministerrådets nyan-

tagna regionalpolitiska strategi för perioden 2013–2016 där de demo-

grafiska utmaningarna uppmärksammas dels genom satsningar på utbild-

ning och näringsliv i det arktiska området genom det arktiska samarbets-

programmet, såväl som insatser mot könsrelaterat våld i det nordiska 

jämställdhetssamarbetet.  

 

Medan fokus på könsobalansen i de ovanstående insatserna till viss del 

kan stärkas, noterar medborgar- och konsumentutskottet att medlemsför-

slagets föreslagna insatsområden redan adresseras genom en rad nation-

ella och gemensamma nordiska insatser.  

  

                                                
1 Sidoevenemanget From prevention to response – Engaging men and boys in preventing and 

ending violence against women and girls anordnades 6 mars 2013: 

http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/ministerpanel-i-new-york-vaald-aer-inte-maskulint  

http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-jaemstaelldhet-mr-jaem/arrangemang/kvinnor-paa-landsbygden-2013-en-ekonomisk-moejlighet
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2010-785
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2010-785
http://www.arcticparl.org/files/conference-statement%2C-final-draft1-2.pdf
http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/fraagor-och-svar/2012/e-4-2012
http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/fraagor-och-svar/2012/e-4-2012
http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/ministerpanel-i-new-york-vaald-aer-inte-maskulint
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5. Konklusion 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår medborgar- och konsumentutskot-

tet 

att Nordiska rådet inte företar sig ytterligare med anledning av Den 

vänstersocialistiska gröna gruppens Medlemsforslag om strategi for 

at stimulere tilflytning af kvinder til distriker og selvstyrende områ-

der 

 

 

Stockholm, 10 april 2013 

Annicka Engblom (M) 

Illugi Gunnarsson (Sj.) 

Isabella Jernbeck (M) 

Jan Lindholm (MP) 

 

Michael Tetzschner (H) 

Mikkel Dencker (DF) 

Per Arne Olsen (FrP) 

 

 

 

Reservation mot betänkandet 

Den vänstersocialistiska gröna gruppens medlem Marianne Berg (V) m. fl., 

önskar att reservera sig mot betänkandet och stödjer medlemsförslaget 

enligt följande: 

 

Medborgar- och konsumentutskottet föreslår, att 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiska ländernas regeringar  

at udarbejde og fremlægge en målrettet strategi for at forebygge 

fraflytning og skabe vækst i områder med faldende befolkning 

 

at strategien omfatter helt konkrete forslag til, hvordan der skabes 

flere kvinderelaterede arbejdspladser 

 

at strategien omfatter bedre muligheder for kvinder at skabe egen 

virksomhed 

 

at strategien omfatter uddannelsesmuligheder for kvinder, herun-

der fjernundervisning og voksenuddannelse 

 

at strategien omfatter handlingsplan for at modvirke kønsrelateret 

vold 

 

at strategien imødekommer kvinders behov for velfærd, sundhed 

og trygge omgivelser 

 

samt 

at de nordiske landes regeringer i deres respektive nationale  

budgetter prioriterer økonomiske midler til at implementere stra-

tegierne  

 

Stockholm, 10 april 2013 

Anna Ljunggren (A) 

Maria Stenberg (S) 

Marianne Berg (V) 

 

Martin Kolberg (A) 

Satu Haapanen (gröna), ordförande 

Suna Kymäläinen (sd) 

 

 

 

I övrigt valde mittengruppens Katrin Sjögren (Lib), Åland att avstå från 

att rösta. 
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MEDLEMSFORSLAG 

 

Medlemsforslag 

om strategi for at stimulere tilflytning af kvinder til distrikter og 

selvstyrende områder  

 

Fraflytning og centralisering er et stort og kendt problem i flere landeom-

råder i de nordiske lande. Både mænd og kvinder flytter – for stor del 

yngre generationer, men kvinderne dog i betydelig større grad end mæn-

dene. I mange tilfælde flytter de til storbyerne eller til udlandet for at stu-

dere eller arbejde, og vender ikke tilbage igen. I et land eller en region, 

hvor kvinderne ikke har lyst til at bosætte sig, er der meget ringe udsigter 

til vækst i fremtiden – det være sig befolkningstilvækst, økonomisk vækst 

eller social udvikling.   

 

I mange tilfælde går flytningen fra distrikterne ind til større byer. Men for 

de selvstyrende lande i Norden, Grønland og Færøerne, er der tale om en 

reel fraflytning, hvor en alt for stor del af befolkningen forlader deres 

hjemland.  

 

Der er samlet megen statistik og forsket en hel del på omfanget og årsa-

gerne til fraflytning og centralisering, problemerne med demografiske for-

skydninger og udvandring, og fokus har længe været på de ulykkelige so-

ciale og kulturelle omkostninger og dunkle udsigter for fremtiden, som 

følger af dette.  

 

Der findes enkelte positive eksempler på, hvordan man ved landspolitisk 

og regional indsats, har været i stand til at vende fraflytning til tilflytning. 

Der er imidlertid ikke lagt nogen klar fælles strategi for at vende den 

uheldige udvikling, som i flere områder bare vokser i omfang. Tiden er 

kommet til handling. Det er nødvendigt at omsætte al den store kvalifice-

rede viden, som er samlet i nordisk regi, til konkrete politiske tiltag.   

  

Da der er tale om en fælles problemstilling for udsatte områder i de nordi-

ske lande, er det også oplagt at lægge en fælles strategi for at vende den 

uheldige udvikling, som for nogle distrikter og selvstyrende lande, hvor 

folketallet falder, er ved at blive til et spørgsmål om overhovedet at have 

mulighed for at vokse og udvikles i fremtiden.  

 

Ser vi på demografiske tal fra de nordiske lande (Nordisk Statistisk årbog 

2011), så er befolkningstilvæksten i de senere år delvist et resultat af en 

naturlig vækst, hvor flere fødes end dør, samtidig som der i de fleste lan-
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dene er en nettomigration, hvor tallet af indvandring og fraflytning begge 

bliver mindre.  

 

Nettomigrationen havde i 2010 størst påvirkning på befolkningsudviklin-

gen i Sverige, men gælder også Danmark, Finland, Åland og Norge. Kun 

på Færøerne og i Grønland havde den naturlige befolkningsforandring, 

størst betydning. Færøerne har nedgang i befolkningstallet, på grund af 

negativ nettomigration. Island har fraflytning fra distrikterne og havde i et 

år nedgang i befolkningstallet. Prognoserne for befolkningstilvækst er dog 

positiv for alle de nordiske land, med undtagelse for Færøerne og Grøn-

land. Men tallene dækker over meget store variationer for de forskellige 

områder i de nordiske lande.  

 

I dette forslag er der sat fokus på kvinderne, selv om der også er en ræk-

ke tiltag, som er nødvendige, for at forbedre mændenes uddannelses- og 

arbejdsmuligheder i udkantsområder. Men da antallet af kvinder er fare-

truende lavt i flere områder, og kvinderne helt øjensynligt er mere mobile 

og mindre interesserede i at vende tilbage, bør der laves en helt målrettet 

strategi med dét fokus. Kvinderne vælger øjensynligt at bo dér, hvor de 

har størst mulighed for at bruge sin uddannelse og give sine børn bedst 

mulige opvækstmuligheder. Derfor er det nødvendigt at gøre det attraktivt 

for kvinder at vælge at studere, efteruddanne sig, arbejde og bo i områ-

der i Norden, som er alvorligt truet af befolkningsnedgang.  

 

En række datasamlinger og forskningsarbejde findes, bland andet hos 

Nordregio: 

 http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2012/Nordic-

perspectives-on-demography/ 

Med særlig fokus på kvinder:  

http://www.nordregio.se/en/System/Search/?q=WOMEN 

 

På baggrund af ovenstående foreslår Bjørt Samuelsen (T) og Høgni Hoydal 

(T) på vegne af Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe, at 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer, 

at udarbejde og fremlægge en målrettet strategi for at forebygge 

fraflytning og skabe vækst i områder med faldende befolkning 

 

at strategien omfatter helt konkrete forslag til, hvordan der skabes 

flere kvinderelaterede arbejdspladser 

 

at strategien omfatter bedre muligheder for kvinder at skabe egen 

virksomhed 

 

at strategien omfatter uddannelsesmuligheder for kvinder, herun-

der fjernundervisning og voksenuddannelse 

 

at strategien omfatter handlingsplan for at modvirke kønsrelateret 

vold 

 

at strategien imødekommer kvinders behov for velfærd, sundhed 

og trygge omgivelser 

samt 

at de nordiske landes regeringer i deres respektive nationale  

budgetter prioriterer økonomiske midler til at implementere stra-

tegierne  

 

 

Helsinki den 30. oktober 2012 

Bjørt Samuelsen (T) Høgni Hoydal (T) 

 

http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2012/Nordic-perspectives-on-demography/
http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2012/Nordic-perspectives-on-demography/
http://www.nordregio.se/en/System/Search/?q=WOMEN

