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Behandles i Præsidiet 
 

Præsidiets betænkning over 

Medlemsforslag 
om evaluering af alle afsluttede nordiske projekter 

Forslag 

Præsidiet föreslår att 

Nordiska rådet inte går vidare med Medlemsforslag A 1686/præsidiet.  

Baggrund 

Den Konservative Gruppe har foreslået at 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer  

at der ved alle afsluttede projekter foretages en dybdegående evaluering af projektet 

og dets resultater.  

at den løbende projektovervågning bliver bedre. Både med fokus på at følge det pla n-

lagte budget og opnåelse af de ønskede resultater.  

at skattebetalernes midler skal bruges fornuftigt, og at det vejledende princip for alle 

nystartede nordiske projekter skal være nordisk nytte.   

Riksrevisionen i Danmark uppmanade i sin revision av Nordiska ministerrådets årsräkenskap 

2013 till strukturändringar i projektadministrationen hos ministerrådet. 

COWI A/S i Danmark avslutade i december 2014 en rapport om projektverksamheten hos 

Nordiska ministerrådet, ett uppdrag det fick av kontrollkommitteen i Nordiska rådet. Rappo r-

ten konstaterade att angående 23 tillfälliga projekt var det i många tillfällen inte möjligt att 

hitta avslutade rapporter; att brist på operationaliseringen av begreppet nordisk nytta gjorde 

det i många tillfällen svårt att dokumentera vid projekters avslutning om de har gjort nordisk 

nytta; att synliggörandet och tillgängligheten av projekten för allmänheten var bristfällig; och 

att dokumentering av politisk uppföljning av projekt är allmänt icke-existerande. 

Ordföranden i kontrollkommitteen skrev ett brev i januari 2015 till generalsekreteraren i N or-

diska ministerrådet och gjorde uppmärksam på COWI rapporten och uttryckte kommitteens 

förväntning om att rapporten kunde vara en inspirationskälla.  
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Generalsekreteraren svarade i mars 2015 och uttalade bl.a. att MR-SAM hade i juni 2014 god-

känt en reformpacke där det bl.a. ingick beslut som skulle förstärka projekt- och program-

verksamheten hos Nordiska ministerrådet. Arbetet med det skulle påbörjas i 2015 och fok u-

sera bl.a. på färre och större sammanhängande projekt och program, en offentlig projekt por-

tal, samt retningslinjer för uppstart, genomförandet och avslutning/evaluering av projekter.  

Kontrollkommitteens ordförande skrev tillbaka till generalsekreteraren i april 2016 och ön s-

kade uppgifter om status för det arbetet som beskrevs i generalsekreterarens brev i mars 

2015. 

Generalsekreteraren svarade igen i maj 2016. Av brevet framgick att efter en genomgång av 

alla existerande projekt och program i 2015 så minskade antalet projekt från 1079 till 705. A n-

gående styrningen av projektverksamheten så skulle ett omfattande analysarbete i 2015 föra 

till konkreta åtgärder i 2016 och delar av 2017. 

Dessa åtgärder skulle bl.a. rätta uppmärksamheten mot ökad delegering av projekter och 

program till externa förvaltningsorganer och utarbetelsen av en programmodell. 

Utöver detta skulle bl.a. ett digitalt projektsystem/portal täcka hela arbetsprocessen för pr o-

jekt och program och omfatta både det administrativa, det fackliga, och synliggörandet av 

resultater från projekt och program. 

Som en del av behandlingen av medlemsförslaget skickade Nordiska rådets president den 22 

februari brev till Nordiska ministerrådet och begärde en status av genomförandet av de åt-

gärder som beskrivs i Nordiska ministerrådets brev till Nordiska rådets kontrollkommitté den 

2 maj 2016. 

Presidenten ställde frågor angående av åtgärder angående delegering, programmodell, eva-

luering och digitalt projektsystem/portal. 

Nordiska ministerrådet svarade den 15 mars 2017. I brevet redogörs för evaluering av nor-

diske program och projekt. I brevet blev det upplyst att när det gäller Nordiska ministerrådets 

projekt- och programverksamhet, så är det inbyggt i ministerrådets regelverk och förvaltning 

att projekter och programer skal evalueras efter avslutning härunder sammanhanget mellan 

mål och resultater och resurseforbruk.  

Nordiska ministerrådets sekretariat gjorde vid presidiets möte den 3 april en mera detaljerad 

presentation av evalueringen. 

Den beskrev bl.a. följande angående evaluering av program och projekt: 

”Samarbejdsprogrammer og lignende: Større strategiske satsninger som f.eks. statsminister-

initiativet Grøn Vækst samt programmet Holdbar Nordisk Velfærd evalueres altid efter 

afslutning. Det er fast praksis, at disse evalueringer forelægges på både embedsmandskomi-

té- og ministerrådsniveau. Endvidere er det normal praksis at foretage evalueringer som led i 

udarbejdelse af nye strategier og programmer for sektorerne.  

 

Institutioner: Årsrapporten er en formidlingskanal for resultatopnåelse, hvor der afrapport e-

res på kravene i bevillingsbrevet. Dialog om institutionernes virksomhed og resultatopnåelse 

er en central del af styringsmodellen.  

  

Programlignende aktiviteter: Evalueringer vedrørende større og væsentlige satsninger som 
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forløber permanent eller over en længere tidshorisont som fx Nordplus. 

 

Projekter: Al projektvirksomhed under Nordisk Ministerråd evalueres, og anvendes aktivt i 

skabelsen af ny politik, hvor erfaringerne er gode.” 

Præsidiets synspunkter 

Presidiet noterar den information som har presenterats för presidiet i form av brev från Nor-

diska ministerrådet till Nordiska rådet samt en presentation ordnat av Nordiska ministerrå-

dets sekretariat vid presidiets möte. 

Presidiet anser att denna information uppfyller medlemsförslagets föremål på ett tillfredstäl-

lande sätt. 

Presidiet konkluderar att ministerrådet har upplyst presidiet på ett tillfredställande sätt om 

att evaluering av projekt, program, och strategiska satsningar är i tillfredställande skick. Den 

löpande projektövervakningen är blivit bättre i form av justeringen och uppdateringen av mi-

nisterrådets projektportal. 

 

Silverskär, Åland, den 27. juni 2017 

Bertel Haarder (V) 

Britt Lundberg (ÅC) 

Erkki Tuomioja (sd) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Juho Eerola (saf) 

Oddný G. Harðardóttir (A) 

Phia Andersson (S) 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Sigurður Ingi Jóhannsson (F) 

Sonja Mandt (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

 

 

 

Reservation 

Den konservativa gruppen reserverar sig mot betänkandet och uttrycker sitt stöd till det u r-

sprungliga förslaget med den preciseringen att förslaget rättas mot Nordiska ministerrådet:  

 

Nordisk råd rekommanderer Nordiska ministerrådet 

at der ved alle afsluttede projekter foretages en dybdegående evaluering af projektet 

og dets resultater.  

at den løbende projektovervågning bliver bedre. Både med fokus på at følge det plan-

lagte budget og opnåelse af de ønskede resultater.  

at skattebetalernes midler skal bruges fornuftigt, og at det vejledende princip for alle 

nystartede nordiske projekter skal være nordisk nytte.   

 

Silverskär, Åland, den 27. juni 2017 

Michael Tetzschner (H) 

Wille Rydman (saml) 


