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PM 
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Nordiska ministerrådet 
Ämne 

Meddelelse om rek. 9/2013 
 

Meddelelse om Nordiska rådets rekommendation 
9/2013 om social investering (A 1591/välfärd) 

 
 
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 
  

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

 
Meddelande från Nordiska ministerrådet 
 
Nordiska ministerrådet är enig med Nordiska rådet i att social investering i 
utsatta individer eller grupper i ett tidigt skede är både en förutsättning för 
ett hållbart samhälle och viktigt för individerna. Nordiska rådet lyfter upp 
gruppen utsatta ungdomar som en specifik målgrupp i denna 
rekommendation. Ungdomsarbetslösheten är hög och många ungdomar har 
svårt att hitta sin plats i samhället, detta kräver insatser och åtgärder från 
alla sektorer. Nordiska ministerrådet har dock redan gjort en del insatser och 
det pågår satsningar för tillfället som sträcker sig flera år i framtiden. 
 
Vad gäller den första att-satsen, arrangerades ett nordiskt toppmöte om 
ungdomsarbetslöshet i maj 2013 i Stockholm med deltagande av såväl de 
nordiska statsministrarna som arbetsmarknadsministrarna. Statsministrarnas 
panel behandlade breda teman kring problemen med ungas utanförskap, 
med utgångspunkt från nationella erfarenheter och mot bakgrund av de 
forskningsrön som presenterats i anslutning till mötet. 
Arbetsmarknadsministrarna diskuterade ungas möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden och vilka åtgärder som behövs för att motverka att unga 
hamnar i långvarigt utanförskap. Ett stort arbete lades ned vid att välja ut, 
intervjua och kvalitetssäkra de projekt som deltog vid mötet. På mötet 
arrangerades ett s.k. Jobbtorg, som erbjöd en möjlighet för olika intresserade 
aktörer, att lyfta fram goda nordiska exempel på verksamheter, politik och 
projekt som har underlättat ungas etablering på arbetsmarknaden. 
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Diskussionen under mötet täckte många av de frågeställningar som tas upp i 
Nordiska rådets rekommendation.  
 
Vidare kommer Nordiska ministerrådet att arrangera en konferens i maj i 
Island med fokus på den nordiska arbetsmarknaden. Konferensen kommer 
att ha ministerdeltagande och väntas beröra de frågor som tas upp i 
rekommendationen. Mot den bakgrunden är det för närvarande inte aktuellt 
att anordna ytterligare ett toppmöte på detta område. 
 
Vad gäller den andra att-satsen vill Nordiska ministerrådet informera, att det 
finns en nordisk kunskapsbank, som har som målsättning att synliggöra och 
förmedla relevant kunskap om effektiva förebyggande insatser och andra 
metoder som bidrar till att fler unga slutför sin utbildning och inte blir 
åsidosatta från utbildning och arbetsmarknad. Kunskapsbanken öppnades 
hösten 2013 på adressen www.kunnskapsbanken.org och presenteras 
fortlöpande på olika arrangemang i de nordiska länderna. Arbetet leds av 
Nordens Välfärdscenter. Flera studier har också initierats för att ytterligare 
underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden, exempelvis kan 
nämnas en analys om möjligheten att göra arbetspraktik i ett annat nordiskt 
land. 
 
Vad gäller den tredje att-satsen vill Nordiska ministerrådet lyfta fram 
programmet Hållbar Nordisk Välfärd. Syftet med Hållbar nordisk välfärd är att 
bidra med konkreta och innovativa lösningar och verktyg till de nordiska 
regeringarna för att hantera välfärdspolitiska utmaningar. Lösningarna ska 
bidra till ökad kvalitet och jämlikhet i utbildning, arbete samt hälsa och 
omsorg. Detta uppnås genom att gemensamt finansiera konkreta insatser 
och skapa nordiska plattformar för dialog och kunskapsutbyte. 
 
Speciellt under insatsområdet ”Utbildning och arbete för välfärd” finns flera 
delprojekt som har element av social investering i ungdomar eller 
förebyggande arbete. För att möta utmaningarna med att trygga lärling- och 
praktikplatser för personer som går en yrkesutbildning, samt öka kvaliteten i 
den arbetsplatsförlagda undervisningen, har ministerrådet satt i gång ett 
projekt om lärande på arbetsplatsen. I projektperioden arrangeras 
möteplatser i varje land, samt Färöarna och Åland, med ca 100 lokala och 
nordiska deltagare. Möteplatserna bidrar till nordisk kompetensutveckling 
mellan deltagare från olika branscher, skolor, myndigheter och organisationer 
som normalt inte har kontakt med varandra. Vidare genomförs en studie som 
ska komma med en analys av framtida utmaningar, behov och visioner för 
yrkes- och lärlingssystemet (Yrkes- och lärlingsutbildningssystemen i 
Norden). Rapporten är en uppföljning på det nordiska arbetsmarknadsmötet 
som har nämnts ovan. 
 
De nordiska hälso- och socialministrarna har, tillsammans med ministerrådets 
generalsekreterare, tagit initiativ till en utredning som ska undersöka hur det 
nordiska samarbetet inom hälsa kan utvecklas och stärkas under de 
kommande fem till tio åren. Arbetet ska mynna ut i en kortfattad rapport 
med fokus på rekommendationer och konkreta förslag till lösningar. Den 
tidigare svenske socialförsäkringsministern Bo Könberg har fått uppdraget att 
skriva rapporten. Rapporten läggs fram för de nordiska hälso- och 
socialministrarnas möte i juni 2014. För tillfället planerar Nordiska 
ministerrådet en motsvarande utredning på socialområdet. Det är naturligt 
att de ungas situation, social investering och förebyggande arbete diskuteras 
också i det sammanhanget. 
 
Nordiska ministerrådet vill också hänvisa till svaret till Nordiska rådets 
rekommendation 20/2013 om Vällyckad skolgång (A 1604/kultur). I svaret 
redogör ministerrådet om preliminära planer, som det kommande danska 
ordförandeskapet har om insatser på att bryta det negativa sociala arv, som 
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vissa barn och ungdomar får från sin omgivning. I svaret redovisas också för 
ett projekt ”Tidiga insatser för familjer som riskerar marginalisering”, vars 
resultat presenterades av Nordens Välfärdscenter under året 2013. Också 
Nordisk barn- och ungdomskommitté (NORDBUK) har arbetat med t.ex. 
ungdomarnas livsstil och värderingar, avhopp från skolan och barnfattigdom.  
 
Nordiska ministerrådet anser att arbetsmarknadsmötet 2013 var en lyckad 
satsning och arbetet för att bekämpa de ungas utanförskap fortsätter inom 
många sektorer.  
 
Nordiska ministerrådet anser att rekommendationen kan avskrivas. 


