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BETÄNKANDE ÖVER 

MINISTERRÅDSFÖRSLAG 

Miljö- och naturresursutskottets betänkande över 

 

Ministerrådsförslag 

om konkreta insatser för hållbar utveckling 

1. Utvalgets forslag 

Miljø- og naturressursutvalget foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å vedta og gjennomføre ministerrådsforslaget B 285/miljö, «om 

konkreta innsatser för hållbar utveckling» 

2. Bakgrunn 

Ved sesjonen i Helsingfors i november 2013 presenterte Nordisk minister-

råd et forslag om en strategi om overordnede og tverrsektorielle rammer 

for ministerrådets virksomhet som understøtter bærekraftig utvikling 

(BU). BU-strategien gjelder for perioden 2013 til 2015. Den tar utgangs-

punkt i en statsministerdeklarasjon i 1998 og er en videreføring av fore-

gående BU-strategier, som alle er behandlet og godkjent av Nordisk råd.  

 

Som tidligere settes det fokus på de tre dimensjoner, nemlig den økono-

miske, sosiale og økologiske. Men i tillegg til disse inngår kultur som en 

dimensjon i strategien. Strategien har som overordnede mål at de nordis-

ke land suksessivt utvikler samfunn med mer bærekraftige velferdsmodel-

ler og skaper en positiv endring innenfor en overskuelig tid. Nåværende 

og kommende generasjoner skal ha samfunn preget av sikkerhet, godt 

helbred og verdig liv. Rio-prinsippene om forsiktighet, forurensning- og 

produsentansvar samt substitusjonsprinsippet skal være veiledende. 

 

Strategien er fordelt på fem hovedområder:  

 velferd  

 økosystemer  

 klima 

 ressursbruk  

 samt utdannelse, forskning og innovasjon  
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For hvert område er det to eller flere målsetninger fram til 2025. Resulta-

tene overvåkes ved hjelp av et sett indikatorer, som oppdateres årlig i en 

rapport. Strategiens verdier og målsetninger skal integreres i fagministre-

nes sektorprogrammer, og omsettes til konkrete tiltak med målbare mål.  

 

Nordisk råd behandlet forslaget om strategien på sesjonen i Helsingfors i 

november 2012. I betenkning, som Miljø- og naturressursutvalget utar-

beidet, står at strategien gir en meget nyttig overordnet ramme, som kan 

bidra til å sette det konkrete arbeidet i fagsektorene i klar sammenheng 

med strategiens overordnede mål: At de nordiske land suksessivt utvikler 

samfunn med mer bærekraftige velferdsmodeller, og skaper en positiv 

endring innenfor en overskuelig tid. Det ble uttrykt støtte til de overord-

nede mål og målene for de fem hovedområder. Nordisk råd var positive til 

at kulturen inndras i strategien som et redskap, som kan bidra til å skape 

det nødvendige folkelige engasjement og forankring.  

 

I betenkningen står at overordnede mål ikke gir mening, hvis ikke de re-

levante sektorene ved planlegging av sitt arbeid tar direkte utgangspunkt i 

strategien og prioriterer oppgaver med henvisning til strategien. Nordisk 

råd etterlyste derfor en konkretisering av innsatsene, og at de konkrete 

innsatser fremlegges som ministerrådsforslag og behandles i vedkom-

mende utvalg i Nordisk råd og rådet i plenum. Dette ministerrådsforslag 

er en oppfølgning på Nordisk råds rekommandasjon. 

3. Utskottets synpunkter 

Miljø- og naturressursutvalget noterer med tilfredshet at Nordisk minister-

råd med forslaget presenterer en rekke ulike innsatser, som inkluderer ni 

forskjellige sektorer. Det er tale om et bredt spektrum av konkrete innsat-

ser, som på forskjellig vis vil understøtte en bærekraftig utvikling i Norden 

i perioden 2013 til 2015. Utvalget mener at Nordisk ministerråd med dette 

imøtekommer Nordisk råds ønsker om kompletteringer av selve BU-

strategien.  

 

Med henvisning til rapport fra FNs klimapanel (IPCC, Working Group I 

Contribution to the Fifth Assessment Report, Summary for Policy Makers, 

september 2013), noteres med tilfredshet at oversikten inkluderer beskri-

velse av aktiviteter som har som formål å understøtte de globale klima-

forhandlinger. 

4. Konklusion 

På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget at  

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å vedta og gjennomføre Ministerrådsforslaget B 285/miljö, «om 

konkreta insatser för hållbar utveckling» 

 

 

 

Tórshavn den 24. september 2013 

Anders Eriksson (ÅF) 

Anita Brodén (FP) 

Ann-Kristine Johansson (S), formann 
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Kim Kielsen (S) 

 

Markus Weichel (SD) 

Oskar J. Grimstad (FrP) 
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Pirkko Ruohonen-Lerner (saf) 
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Bilag 
 

Velferdsutvalgets innspill til betenkning over B 285/miljö: Ministerrådsfor-

slag «om konkreta insatser för hållbar utveckling» 

 

 

1. Utvalgets forslag 

Velferdsutvalget i Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd  

 

å gjennomføre ministerrådsforslag B 285/ miljö «om konkreta insat-

ser för hållbar utveckling» 

 

2. Bakgrunn 

Velferdsutvalget har mottatt ministerrådsforslag B 285/miljö om konkrete 

tiltak for en bærekraftig utvikling. Velferdsutvalget ser at det er Miljø- og 

naturressursutvalget som er ansvarlig for koordineringen av svarene fra 

alle fagutvalgene i Nordisk råd. Velferdsutvalget har behandlet dette mi-

nisterrådsforslaget gjennom flere år med et skiftende fokus på hva som 

skal til for å skape en bærekraftig utvikling. Velferdsutvalget merker seg 

at Nordisk Ministerråd (NMR) har en aktiv velferdspolitisk prioritering i 

årene som kommer, som er meget positivt og nødvendig i det nordiske 

samarbeidet.  

 

3. Utvalgets synspunkter 

Velferdsutvalget viser til sin uttalelse om ministerrådsforslag B 284/miljö 

om bærekraftig utvikling fra 2012 om at det er viktig at sektorministrene i 

sine planer tenker bærekraftige løsninger samtidig visjonært for å videre-

utvikle sektoren og den velferdspolitiske arena og de utfordringer Norden 

står ovenfor. Velferdsutvalget kunne ikke se at dette hadde fått den nød-

vendige politiske realitetsbehandling, som er nødvendig for en så overgri-

pende strategi som skal ha en levetid fra 2013 til 2025. Velferdsutvalget 

realitetsbehandlet ikke på det tidspunktet forslaget, da det ikke var kom-

met noen konkrete innspill på hvordan det skulle skapes en bærekraftig 

utvikling innenfor velferd 

 

Gjennom behandlingen som foreligger nå til sesjonen 2013, ser Velferds-

utvalget at alle ministerrådene på ulike måter har implementert en strate-

gi og tiltak for en bæredyktig utvikling i Norden.  Velferdsutvalget merker 

seg nå at Nordisk råd i 2013 har mottatt redegjørelse for arbeidet for bæ-

rekraftig utvikling i Norden for 2012 fra Nordisk ministerråd fra MR-NER, 

MR-A, MR-FJLS, MR-JÄM, MR-K, MR-LOV, MR-U, MR-S, MR-FiNANS og MR-

M.  

 

Velferdsutvalget viser til Nordisk samarbeidsprogram for regional utvikling 

og planlegging 2013-2016 fra MR-NER (Nordisk ministerråd for næring, 

energi og regionalpolitikk: Nordens regioner viser vei), En regionalt bære-

kraftig velferdsutvikling, bærekraftig Arktis og grønn vekst. Velferdsutval-

get er fornøyd med arbeidet for regionalt bærekraftig velferdsutvikling i 

Norden.  

 

Velferdsutvalget merker seg at det vektlegges at demografiutviklingen i 

Norden gjør at de regionalpolitiske elementene i velferdspolitikken kan bli 

viktigere framover fordi de nordiske landene har oppmerksomhet på ut-

fordringer som kan kreve mange forskjellige tiltak for å sikre gode levekår 

i alle de nordiske landene. Velferdsutvalget viser her til sitt utvalgsforslag 

(A 1509/velferd) som tar for seg utfordringen knyttet til den doble demo-

grafiske utfordringen, og tiltak for å møte utfordringen, for eksempel ut-

vikling av velferdsteknologi og utveksling av erfaringsbasert kunnskap i 

Norden.  

 

Gjennom arbeidet med flere av sine utvalgsforslag er Velferdsutvalget 

kjent med, at kombinasjonen av en stadig mindre andel av befolkningen, 
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som er i arbeidsstyrken og en økende andel av befolkningen, som har be-

hov av omsorgstjenester, skaper utfordringer for de nordiske landene.  

 

Velferdsutvalget peker på at økt konsentrasjon til byer kan skape sosiale 

og miljømessige utfordringer og i periferregionene blir økt fraflytting og 

manglende velferdstjenester, meget fremtredende. Innflytting i de Nordis-

ke landene har både en positiv effekt med økt tilgang på arbeidskraft og 

samtidig en utfordring for integrering av mennesker som flytter til Norden.  

 

Velferdsutvalget har fremmet utvalgsforslag om utfordringen på dette om-

rådet (A 1543/velferd: Hva kan motvirke ghettofisering i nordiske bolig-

områder). Velferdsutvalget ser positivt på at MR-NER vil utveksle kunn-

skap og erfaringer for å møte disse komplekse utfordringene og finne go-

de løsninger.   

 

Velferdsutvalget ser positivt på MR-NERs forslag om et initiativ til en te-

matisk bred og dyptpløyende studie av den framtidige utviklingen i Arktis. 

Velferdsutvalget er mest fokusert på velferdsutfordringer i nordområdene, 

men ser behovet for å se sammenhengene for å få et godt grunnlag for 

utforming av konkrete programmer og tiltak på regionalt, nasjonalt, nor-

disk og europeisk nivå. Velferdsutvalget viser til i denne sammenheng ut-

valgsforslag A 1556/velferd, om Nordisk Råds velferdspolitiske arbeid i 

Arktis. Velferdsutvalget har gjennom tidligere arbeid blant annet, under-

streket viktigheten av å styrke arbeidet i nordområdene på, multiresistent 

tuberkulose og hiv/AIDS-problematikk.  

 

NMR-A (Nordisk ministerråd for arbeidsliv) har hovedprioritet på det nor-

diske samarbeidet på arbeidslivsområdet, og Velferdsutvalget er også 

opptatt av ungdomsarbeidsløsheten og personer med svak tilknytning til 

arbeidslivet fordi et liv utenfor arbeidslivet kan gi store sosiale og helse-

messige konsekvenser. Velferdsutvalgets rekommandasjoner kommer fra 

utvalgsforslagene (A 1480/velferd) som har fokus på ungdomsarbeidsløs-

heten og (A 1591/velferd) som fokuserer på innføring av en «sosialinves-

terings tankegang» i Norden for å sette inn tiltak tidlig, for å forebygge 

ungdomsarbeidsløshet og forhindre at mennesker får en svak tilknytning 

til arbeidslivet og krevende sosialt liv, som i begge tilfeller kan føre til en 

marginalisering i samfunnet.  

 

Velferdsutvalget vil trekke fram to områder som utvalget har overlappen-

de interesser med MR-FJLS på (Nordisk ministerråd for fiskeri, jordbruk, 

næringsmidler og skogbruk). Det gjelder for det første programmet Ny 

Nordisk mat (NNM) som er inne i sin andre periode, og som pågår til 

2014. Velferdsutvalget mener at det er svært viktig å satse på matpro-

duksjon i de nordiske landene, og er positive til programmet.  

 

Velferdsutvalget viser for øvrig til sine synspunkter på medlemsforslag  

A 1529/velferd: Om revidering av programmet Ny Nordisk Mat – inklude-

ring av Mat til Mange, der Velferdsutvalget hadde forslag om å inkludere 

mat tilpasset behovet til mottakere i private og offentlige institusjoner 

som serverer mat til mange, om å implementere en plan for å redusere 

matavfall i strategien og om å fokusere på matens helbredende effekt hos 

pasienter på sykehus og sykehjem. 

 

 Velferdsutvalget ser også positivt på Handlingsplanen for Mad og Motion 

(HMM) fra 2006 som er en fellesnordisk handlingsplan for bedre helse og 

livskvalitet gjennom mat og fysisk aktivitet som forebygger overvekt.  

Velferdsutvalget peker på at overvekt ofte er resultatet av livsstilsproble-

matikk og kan føre til alvorlige sykdommer som kan redusere livskvalitet 

og føre til en for tidlig død.  

 

Velferdsutvalget og MR-S (Ministerrådet for helse- og sosialpolitikk) har 

begge den nordiske velferdsmodellen som hovedfokus i sitt virke. Vel-
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ferdsutvalget ser det er positivt at velferd er løftet opp som en av fem ho-

vedprioriteringer i strategien ”Hållbar utveckling – en ny kurs for Norden” 

som setter den nordiske velferdsmodellen sentralt i arbeidet med å frem-

me en bæredyktig utvikling i Norden. I lys av globaliseringen, den demo-

grafiske utviklingen og økonomiske kriser i mange EU-land, er det viktig å 

ha fokus på hvordan man skal opprettholde gode velferdssamfunn og go-

de velferdstilbud til alle i Norden. 

 

Velferdsutvalget vil understreke viktigheten av at strategien er dynamisk 

og har muligheter for å endre seg innenfor det velferdspolitiske området, 

siden utfordringene innenfor helse- og sosialsektoren vil være betydelig i 

alle våre nordiske samfunn.  

 

Velferdsutvalget viser til at ”Hållbar nordisk välfärd” realiseres gjennom 

konkrete innsatser og aktiviteter innen tre innsatsområder:  

 

1. Utdanning og arbeid for velferd 

2. Forskning for velferd 

3. Infrastruktur for velferd 

 

Velferdsutvalget fremhever noe av sitt arbeid innenfor disse områdene 

som rekommandasjoner som: Nordisk handlingsplan om sjeldne diagnoser 

(A 1514/velferd); TFI-II (Toppforskningsinitiativ II, velferd, helse og sosial 

(A 1505/velferd); felles nordisk elektronisk register for autorisert helse-

personell (A 1506/velferd); arbeid for redusert grensehinder, tiltak mot 

ungdomsarbeidsløshet og et inkluderende arbeidsliv (A 1480/velferd), 

utenforskap og fattigdom i Norden (A 1591 sosial investering i Norden) og 

(A 1543/velferd: ghettofisering i Nordiske boligområder); barn og unge 

som er utsatt og hvilke konsekvenser det har i et langsiktig perspektiv (A 

1454/velferd: krenkede barn blir syke voksne); alkohol og tobakkspolitikk 

(A 1566/velferd); doble demografiske utfordringer, helsesamarbeid på 

tvers av de nordiske grenser, organisering av helse- og sosialområdet ut-

fordringer, velferdsteknologi (A 1509/velferd: bedre livskvalitet for eldre i 

Norden); ADHD problematikk (A 1551/velfærd), universell utforming, so-

siale og helsemessige forskjeller og annet.  

 

Velferdsutvalget anser at arbeid med sjeldne diagnoser og et nordisk elek-

tronisk register burde inkluderes i Nordisk ministerråds arbeidsområder, 

og utvalget er bekymret for ministerrådets manglende respons på re-

kommandasjonene på disse viktige områdene.  

 

Velferdsutvalget er helt enig i at den nordiske innsatsen skal fokuseres og 

prioriteres, men disse to områdene har, slik Velferdsutvalget ser det, sær-

lig stor nordisk nytte, uten at det vil kreve store ressurser fra det nordiske 

samarbeidet. 

 

4. Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor rekommanderer Velferdsutvalget  

 

å gjennomføre for Ministerrådsforslag B 285/ miljö «om konkreta 

insatser för hållbar utveckling» 
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BILAG: ministerrådsförslag 

 

Ministerrådsförslag 

om konkreta insatser för en hållbar utveckling 

Bakgrund 

Ett gott liv i ett hållbart Norden är Nordiska ministerrådets (NMR) nya 

strategi för hållbar utveckling 

(http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-725). Stra-

tegin är den överordnade och tvärsektoriella ramen för ministerrådets 

verksamhet. Allt arbete som görs inom ramen för NMR ska ha ett integre-

rat hållbarhetsperspektiv. Nordiska ministerrådet ska genom nordiskt 

samarbete prioritera teman, processer och projekt som främjar en hållbar 

utveckling.  

 

Strategin ger långsiktiga riktlinjer fram till 2025 inom följande fokusområ-

den: den nordiska välfärdsmodellen, livskraftiga ekosystem, ett förändrat 

klimat, ett hållbart nyttjande av jordens resurser, samt utbildning, forsk-

ning och innovation.  

 

Fackministerrådens konkreta insatser 2013-2015 

De nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) har begärt fackministerrå-

den att omsätta strategins långsiktiga målsättningar till konkreta åtgärder 

med mätbara mål. Nedanför en kort uppsummering av de konkreta insat-

ser som facksektorerna ville framhäva i detta sammanhang. För ett urval 

av facksektorernas kommande insatser se vidare bilaga 1. 

 

Den nordiska välfärdsmodellen 

Största delen av de insatser som fackministerråden levererade handlar om 

välfärdsfrågor. NMR ska forska om social ojämlikhet i hälsa och välfärd 

och genomföra kliniska multicenterstudier (MR-S) samt undersöka ar-

betsmiljöfrågor och patientflöden (MR-A). Flera aktiviteter har fokus på 

unga: inkludering av utsatta unga i arbetsliv och utbildning (MR-S), ung-

domsarbetslöshet samt unga vuxnas arbetsmiljö och arbetsförhållanden 

(MR-A). Det ska också ses på hur organisatoriska, psykologiska och soci-

ala faktorer i arbetet reflekterar tidig pensionering (MR-A) och vilka kon-

sekvenser deltidsarbete har för ekonomin och jämställdheten i familjer 

och arbetsplatser (MR-JÄM). Norden fortsätter att vara en viktig aktör på 

den internationella arenan, t.ex. genom att aktivt delta i FAO/WHO konfe-

rens Better nutrition – better lives (MR-FJLS). Med sikte på att skapa för-

utsättningar för långsiktig hållbar tillväxt har NMR initierat ett projekt med 

fokus på finansiering för gröna företag och investeringar och även det 

nordiska samarbetet mot skatteflykt kommer att aktivt följas upp (MR-F). 

NMR vill inkludera kulturella frågor bättre i arbetet för hållbar utveckling 

med hjälp av nya insatser som belyser och konkretiserar beröringspunkter 

mellan kultur och hållbar utveckling (MR-K). 

 

Livskraftiga ekosystem 

Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och 

skogsbruk har tagit fram ett nytt samarbetsprogram 2013-2016 (MR-

FJLS). Ramprogrammet tar utgångspunkt i hållbar utveckling och kommer 

att fokusera på bland annat utmaningar om konkurrenskraftig produktion 

och hållbar naturresursförvaltning. Inom ramen för det nordiska bioeko-

nomi-initiativet ska NMR genomföra en satsning med fokus på produktion 

och miljö, särskilt inom områden akvatiska ekosystem, jordbruk och 

skogsbruk (MR-FJLS). Detta projekt kommer att ha även starka berö-

ringspunkter med de målsättningar som finns inom forskning och utbild-

ning. NMR kommer att utveckla och understödja gemensamma principer 

http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-725
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och metoder för att på sikt nå en ekosystembaserad förvaltning av nor-

diska havsområden (MR-M). 

 

Ett förändrat klimat 

Nordiska arbetsgruppen för globala klimatförhandlingar (NOAK) har fått 

ett förnyat mandat tills 2018 (MR-M). Gruppen utnyttjar nordiska kompe-

tenser och kunskap för att stödja internationella klimatförhandlingar ge-

nom att belysa aktuella nyckelfrågor och överbygga eventuella motsätt-

ningar. Gruppens aktiviteter består av analyser, utredningar, workshops 

och seminarier, och gruppens insatser riktar sig till både nordiska och in-

ternationella klimatförhandlare och –experter. NOAK leder exempelvis ett 

partnerskapsprojekt med Peru och Vietnam, Nordic Partnership Initiative 

on Up-scaled Mitigation Action, för att förbättra partnerländernas bered-

skap att dra nytta av internationell klimatfinansiering för att reducera ut-

släpp genom sektorsbaserade insatser.   

 

NMR genomför ett program som fokuserar på energieffektivisering och 

speciellt på effektivisering av marknadskontrollen av energirelaterade 

produkter (MR-NER). Emissions- och klimatförändringarnas inflytande på 

luftföroreningar, deras hälsoeffekter och kostnader ska kartläggas för att 

ge ny kunskap om luftföroreringarnas betydelse för folkhälsan samt för att 

värdera samhällsekonomiska kostnader (MR-M). NMR tar upp frågor om 

kön kopplat till klimatfrågor och biodiversitet i en rad av internationella 

seminarier (MR-JÄM). 

 

Ett hållbart nyttjande av jordens resurser 

Ett gemensamt nordiskt nätverk av expertis för en hållbar gruv- och mine-

ralindustri (NordMin) siktar på att förstärka den globala konkurrenskraften 

och hållbarheten inom den nordiska mineral- och gruvsektorn i termer av 
resurseffektivitet, miljöpåverkan och samhällspåverkan (MR-NER). NMR 

initierar ett projekt för utveckling av testmetoder för klassificering och 

riksvärdering av kemiska ämnen för reglering av kemikalier i varor (MR-

M).  

 

Den nordiska arbetsgruppen för hållbar konsumtion och produktion har 

fått ett förnyat mandat tills 2018 (MR-M). Gruppen kommer att prioritera 

följande teman: grön ekonomi, härunder styrmedel och åtgärder; resur-

seffektiva produktions- och konsumtionskedjor; konsumenter och hållbara 

livsstilar; samt nordiska inspel till internationella processer.  

 

Arbetet med det nordiska miljömärket Svanen kommer att vidareutveck-

las inom de kommande åren och det etableras en samnordisk förening 

Nordisk miljömärkning i 2013 för att effektivisera den nordiska miljömärk-

ningsadministrationen. Det kommer också att utarbetas en mittvägsrap-

port om implementeringen av Svanens vision 2015 (MR-M).   
 

Utbildning, forskning och innovation 

Målsättningar för att främja tvärsektoriell forskning realiseras exempelvis 

genom ökat nordiskt forskningssamarbete för grön tillväxt och vidareut-

veckling av nordisk forskningsinfrastruktur (MR-U). NMR fortsätter att ak-

tivt öka barns och ungas kunskaper om hållbar utveckling, vilket sker 

bland annat genom inspirations- och nätverksseminarier om undervisning 

i hållbar utveckling (MR-U).  

 

Uppföljning av Rio+20 

Både de nordiska länderna och Nordiska ministerrådet följer aktivt upp 

Förenta nationernas (FN) globala konferens om hållbar utveckling Rio+20. 

NMR ska till exempel etablera en nordisk ad hoc grupp för kompletterande 

välfärdsmått, ge inspel till det internationella arbetet med att ta fram håll-

bara utvecklingsmål och främja utfasning av fossila subventioner (för mer 

information se vidare de nordiska samarbetsministrarnas redogörelse om 

uppföljning av Rio+20). 
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Nordiska rådets tidigare synpunkter 
Den slutliga strategin, som godkändes av MR-SAM den 2 januari 2013, in-
nehåller Nordiska rådets (NR) förslag till kompletteringar inom klimatom-
rådet angående finansieringsinstitutionernas roll och ländernas nationella 
klimatmål. I tillägg finns Nordens roll i utmaningen om att skaffa mat för 
världens växande befolkning med i strategitexten. 

 

I tillägg saknade NR följande prioriteringar: konsumentaspekter i förhål-

lande till ökad användning av kemikalier och nano-material, mattrygghet 

och djurhälsa, förebyggande arbete med fokus på samarbetet mellan hu-

man- och veterinärmedicin samt miljösektorn för att undgå ytterligare 

spridning av resistensproblematiken, samt hållbara lösningar och visionära 

mål för att vidareutveckla social- och hälsosektorn och den välfärdspoli-

tiska arenan. Ministerrådets facksektorer har planerat aktiviteter inom alla 

dessa områden, såsom delvis framgår av urvalet av facksektorernas kon-

kreta insatser i bilaga 1. I tillägg vill MR-SAM informera om följande insat-

ser som bidrar till de ovan nämnda samarbetsområdena.  

 

Nanoteknologin ger nya möjligheter inom livsmedelsproduktionen, men 

teknologin kan möjligtvis utgöra en hälsorisk för konsumenter. Det har 

etablerats ett Nordiskt-baltiskt nano-nätverk, där målet är att samla fors-

kare, experter och andra intressenter för att diskutera de risker, som kan 

finnas med att använda nanoteknologin inom livsmedelsområdet (MR-

FJLS).  

 

Ministerrådet har en särskild arbetsgrupp, som har ansvaret för projekt 

inom mikrobiologi, zoonoser samt djurhälsa och -välfärd (MR-FJLS). Det 

blir därför kontinuerligt igångsatt relevanta initiativ inom dessa områden. 

Av aktuella initiativ kan bland annat nämnas fastställande av riskbaserade 

mikrobiologiska kriterier i Norden. Ett exempel inom djurhälsa är ett nor-

diskt-baltiskt projekt om veterinärt beredskap, där man bland annat ökar 

kompetenser till att hantera sjukdomsutbrott.   

 

NMR arbetar också med att hantera problematiken med antibiotikare-

sistens. Temat är på dagordningen på Ministerrådet för fiske och vatten-

bruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk i juni 2013, där möjligheterna för 

konkreta gemensamma nordiska åtgärder för de kommande åren ska dis-

kuteras. One Health konceptet kommer att diskuteras också: det handlar 

om hur smittämnen och antibiotikaresistens sprids mellan djur och männi-

skor utifrån de ekologiska förutsättningar som finns. Läkare, veterinärer 

och ekologer måste samarbeta för att förstå och motverka dessa smittor. 

Därutöver har det svenska ordförandeskapet under 2013 inviterat de nor-

diska officiella chefsveterinärerna (CVO) till ett seminarium för att dryfta 

utmaningarna speciellt på veterinärsidan.  
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Bilag: 

 

Ett gott liv i ett hållbart Norden –  

Nordisk strategi för hållbar utveckling 

 
Konkreta insatser med mätbara mål 2013-2015  

alla ministerråden samlat 

 

MR-K 
 

Namn på insats 

Kultur er drivkraften i en hållbar framtid  

 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-K 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

MR-SAM, MR-U 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

Den nordiske Holdbarhedsstrategi fremhæver: ”Även kulturen har stor be-

tydelse för de nordiska värderingarna.Det gäller till exempel val av livsstil, 

konsumtionsmönster, förhållande till naturen och acceptansför föränd-

ringsprocesser i samhället. Därför är det viktigt att inkludera kulturella 

frågor i arbetet för hållbar utveckling.“ 

 

Syfte 

Konst och kultur är verksamma utöver kultursektorn med alla sina resur-

ser, färdigheter och perspektiv för att skapa och fungera som en kraft för 

en hållbar samhällsutveckling. Kulturen erbjuder verktyg och nya tanke-

sätt för att bygga ett mera hållbart samhälle. För att nå en hållbar ut-

veckling krävs ett omfattande samspel mellan olika sektorer där ekono-

miska, ekologiska, sociala och kulturella värden förenas. Syftet är också 

att öka det ömsesidiga intresset och förståelsen för kulturens roll i utveck-

landet av hållbara samhällen. Det er en udfordring at konkretisere hvor-

dan kultur og holdbar udvikling spiller sammen udvikling og derfor gælder 

indsatsen i første omgang om at finde måder at afgrænse og definere den 

fremadrettede indsats, på. De skitserede aktiviteter følges af flere i peri-

oden 2013-2015.  

 

 
Succéskriterier 

At det bliver tydeligt hvordan kultur og holdbar udvikling spiller sammen 
og hvilke prioriteringer nordisk ministerråd kan gøre for at realisere 
målsætningen i temaet Det holdbare Norden og i den nordiske holdbar-
hedsstrategi. Vidare är ett succékriterium att insatserna leder till samar-
betsprojekt mellan kultur och andra sektorer, så som social- och hälso-
vård eller utbildning.  
 

 
Målsättningar 

1. Holdbar udvikling indgår nu som ét af fem prioriterede temaer i 
strategien for nordisk kultursamarbejde 2013 – 2020 og dermed 
skal der findes et kontinuerligt fokus på indsatser i relation til kul-
tur og holdbar udvikling 
 

2. MR-K bidrager med workshops på den nordiske konference om 
holdbar udvikling i Umeå september 2013  
 

3. Nordisk Ministerråd er engageret i Østersøstrategien og kultur 
fremgår som prioriteret område i den nye handlingsplan. NMR har 
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ansvar for et potentielt flagskibsprojekt om kultur i relation til 
holdbar udvikling. I den forbindelse er der planeret en kick off den 
18. april 2013 för hela det prioriterade området kultur og en 
workshop den 29. april 2013 om kultur som en del av hållbar ut-
veckling. Der er i foråret 2013 gennemført en kortlægning af aktø-
rer i Østersøregionen der arbejder med kultur og holdbar udvikling 
i en kulturel kontekst. 

 
4. Det svenske formandskab for kultursektoren 2013 afholder en 

konference med titlen: Nordisk arkitektur og design - tilgængelig, 
børnevenlig og holdbar.  

  
5. Nordiske forskere har fået i opdrag, at se nærmere på de fem te-

maer i strategi for kultursamarbejdet. Dr. Katriina Soini fra Finland 
har skrevet om temaet Holdbar udvikling og kultur i Norden som 
giver inspiration til videre udvikling af temaet.  

 

 

 

Acceptkriterier 

Det holdbare Norden som tema i strategi for kultursamarbejdet: 

Arbejdet med strategien pågår 2013 – 2020. Temaet er blandt de priorite-

ringer som de sagkyndige i Kultur- og kunstprogrammet skal tage hensyn 

til når de beslutter om fordeling af midler. Effekten af programmet skal 

måles , herunder om der er modtaget og givet tilsagn til interessante an-

søgninger om Det holdbare Norden.  

 

Konferencen i Umeå, september 2013: Deltagare ges möjlighet för att i 

olika moduler tillsammans med inbjudna resurspersoner diskutera utma-

ningar och visioner. Deltagarna ges också möjlighet till samtal och att bli 

inspirerade i möten med människor som arbetar med lärande och kultur 

för en hållbar samhällsutveckling. I samband med seminarierna kan delta-

garna lämna synpunkter och ställa frågor på det digitala noteboard ”To-

daysMeet”. Modulerna förväntas ge deltagarna ökad kännedom om hur lä-

rande och kultur bidragit till förändring. 

 

Et flaggskeppsprojekt inom ramen för Östersjöstrategin med måls-

ättningen at engagare og inspirere til at skabe nye samarbejdsprojekter 

med fokus på kultur og holdbar udvikling i Østersøregionen er gennemført 

i april 2013. Det skal vurderes hvorvidt projektet skal videreføres med an-

dre aktiviteter indenom Østersøstrategiens handlingsplan.  

 

Konferensen om hållbar arkitetkur genomförs 15. november 2013 och 

kommer med rekommendationer eller idéer om hur arbetet med hållbar 

arkitektur ska drivas vidare i ett nordiskt sammanhang.  

 

Forskning i kultur og holdbar udvikling: Skulle kulturen kunna er-

bjuda en sådan synvinkel i hållbar utveckling som integrerar alla sektorer 

och vetenskapsgrenar?. Det behövs både empirisk forskning och forskning 

på systemnivå samt exempel på vad hållbarhet betyder i olika samman-

hang. Hur kan olika målsättningar för hållbar utveckling sammanfogas? 

Disse spørgsmål skal der arbejdes videre med, men det er ikke fastlagt 

hvordan.  

 

 

MR-Finans 
 

Namn på insats 

Finansiering för grön företag och investeringar, uppföljning av statsmi-
nistrarnas uppdrag om grön tillväxt. 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-Finans 

Nordisk Ministerråd 
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Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

Finansieras av Prioriteringsbudgeten via MR-SAM. Den tvärsektoriella ar-

betsgruppen mellan MR-Finans och MR-Miljö, Miljö- och ekonomigruppen 

är involverade i arbetet. 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

(Skriv tydligt vilken långsiktig målsättning i den nordiska hållbarhetsstra-

tegin insatsen bidrar till.)  

Den nordiska välfärdsmodellen, insatsen bidrar till att skapa förutsätt-

ningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. 

 

Syfte 

(Varför genomförs insatsen och vad är det man överordnat vill uppnå?)  
På det nordiska statsministermötet den 1 november 2011 gavs i uppdrag 
att vidareutveckla åtta konkreta förslagen som presenterades i rapporten 
”Norden-ledande i grön tillväxt” från arbetsgruppen för grön tillväxt. Fi-
nansministrarna ska ge förslag till hur de kan samordna och förstärka sina 
insatser i finansiella institutioner där de nordiska länderna är centrala ak-
törer för att stödja finansieringen av växande gröna företag och investe-
ringar. Arbetet med uppdraget kommer följas upp under 2013 och 2014. 
Den tvärsektoriella Miljö-ekonomigruppen är involverade i detta arbete. 

 
Succéskriterier 

(Definiera även insatsens succéskriterier, som mäter huruvida syftet är 
uppnått eller ej och förklarar vilka effekter insatsen skall leda till.) 
Att arbetet bidrar till ett ökat kunskapsunderlag för att föra en politik som 
gynnar investeringar som bidrar till en långsiktig hållbar ekonomisk till-
växt.  

 
Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  
Under 2012 har ÄK-Finans låtit utarbeta en bakgrundsanalys som belyser 
arbetet med investeringar som kan främja en grön utveckling inom ramen 
för internationella finansiella institutioner i vårt närområde. ÄK-Finans har 
beslutat att gå vidare i arbetet med att kartlägga best-practice i Norden 
angående generella styrmedel och ramverk för att stärka gröna investe-
ringar. Denna analys planeras genomföras och följas upp under 2013. De 
båda analyserna ska utgöra underlag till rekommendationer och belysning 
av best-practice för arbetet med skapa goda förutsättningar för att attra-
hera investeringar som kan stödja en hållbar ekonomisk tillväxt. 

 

Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

Analys av generella styrmedel och ramverk för att stärka gröna investe-

ringar genomförs under 2012. 

Ge rekommendationer och best-practise till de nordiska finansministrarna, 

som presenteras och diskuteras vid MR-Finans under hösten 2013 eller 

våren 2014. 

 

 

Namn på insats 

Miljö-ekonomigruppens arbete 

 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-Finans 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

MR-Miljö 
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Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

(Skriv tydligt vilken långsiktig målsättning i den nordiska hållbarhetsstra-

tegin insatsen bidrar till.)  

.Livskraftiga ekosystem, Ett hållbart(?) klimat,  Hållbart nyttjande av jor-

dens resurser. 

 

Syfte 

(Varför genomförs insatsen och vad är det man överordnat vill uppnå?)  

Den överordnade målsättningen för Miljö- och ekonomigruppen (MEG) är 

att bidra till att samfunnsutviklingen er styrt gjennom aktiv og koordinert 

miljø-, finans-, nærings- forsknings- og innovasjonspolitikk, samt stadig 

høyere ressurseffektivitet, reduserte miljøbelastninger og økt velferd in-

nenfor naturens tålegrenser, er oppnådd. 

 
Succéskriterier 

(Definiera även insatsens succéskriterier, som mäter huruvida syftet är 
uppnått eller ej och förklarar vilka effekter insatsen skall leda till.) 
Att arbetet bidrar till ett ökat kunskapsunderlag och erfarenhetsutbyte för 
ministrar och ämbetsmän i Norden om ekonomiska styrmedel i miljöpoliti-
ken.  

 
Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  

Arbetet i Miljö-ekonomigruppen, som är en gemensam grupp mellan MR-

Finans och MR-Miljö, som årligen låter utarbeta i ett antal studier och rap-

porter. Under 2012 har man genomfört analyser som berör områdena 

”Miljöeffektiv teknologi”, ”Gröna jobb”, ”Mål och räkenskap för hållbar 

miljö”, ”Grön budget”, ”Effektiva styrmedel för förnybar energi”, ”Ekono-

miska styrmedel för fartygstrafik”, samt ”Naturkapital”. Arbetet i gruppen 

innebär ett värdefullt tillskott inför beslut i de nordiska länderna omkring 

olika ekonomiska faktorer och styrmedels betydelse för miljön.  

 

Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

Gruppens arbete ska inriktas på frågor som är politiskt prioriterade. 

MEG ska prioritera makroekonomiska frågor och ekonomiska styrmedel. 

Gruppens projektarbete ska följa Nordiska ministerrådets riktlinjer och ha 

väl definierade mål.  

Gruppen ska bidra till den internationella utvecklingen på sitt ansvarsom-

råde.  

Gruppen ska bidra till genomförandet av Miljöhandlingsprogrammet 2013-

2018 och Arktiska samarbetsprogrammet samt Strategin för Hållbar ut-

veckling, andra sektorprogram, så som kärnuppgifter för MR-Finans och 

ordförandeprogram.  

 

 

Namn på insats 

Nordisk samarbete mot skatteflykt.  
 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-Finans 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

(Skriv tydligt vilken långsiktig målsättning i den nordiska hållbarhetsstra-

tegin insatsen bidrar till.)  

Den nordiska välfärdsmodellen, insatsen bidrar till att skapa förutsätt-

ningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. Hållbarheten i finansie-
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ringen av den nordiska välfärdsmodellen är beroende av en bred skatte-

bas. 

 

Syfte 

(Varför genomförs insatsen och vad är det man överordnat vill uppnå?)  
De gemensamma nordiska förhandlingarna om informationsutbytesavtal 
på skatteområdet fortsätter till september 2013. MR-Finans kommer un-
der 2013 och 2014 följa arbetet i länderna av de informationsutbytesavtal 
som ingåtts genom det nordiska förhandlingssamarbetet, och därunder 
arbetet med skattemyndigheternas informationsportal. 
 
Succéskriterier 

(Definiera även insatsens succéskriterier, som mäter huruvida syftet är 
uppnått eller ej och förklarar vilka effekter insatsen skall leda till.) 
Succékriteriet är att de nordiska länderna har tätt och välfungerande nät 
med informationsutbytesavtal med finansiella off-shore stater, som mot-
verkar skatteundandragande. 
 

 
Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  

Gemensamma nordiska förhandlingar genomförs om att ingå informat-

ionsutbytesavtal på skatteområdet med Hong Kong, Förenade Arabemira-

ten och Qatar samt att de nordiska skattemyndigheterna bygger upp en 

informationsportal för de nordiska skatterevisorerna  

 

Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

Informationsutbytesavtal ingås med Hong Kong, Förenade Arabemiraten 

och Qatar samt att informationsportal för de nordiska skatterevisorerna 

etableras och kommer i drift under 2013. 

 

 

Namn på insats 

Nordic Economic Policy Review, utgivande av en Nordisk forskningstids-
skrift om ekonomisk-politisk forskning. 

 
 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-Finans 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

Tidsskriften finansieras 2013 av MR-SAM:s Prioriteringsbudget. 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

(Skriv tydligt vilken långsiktig målsättning i den nordiska hållbarhetsstra-

tegin insatsen bidrar till.)  

Den nordiska välfärdsmodellen, arbete och mångfald 

 

 

Syfte 

(Varför genomförs insatsen och vad är det man överordnat vill uppnå?)  

Med målsättningen att göra aktuell ekonomisk-politisk forskning mer an-

vändbar för beslutsfattare samt att främja en bredare diskussion av eko-

nomisk-politiska frågor i de nordiska länderna etablerades en Nordisk 

forskningstidskrift med namnet Nordic Economic Policy Review 2009 och 

som ges ut två gånger per år.  Total sju nummer planeras att utges under 

perioden och som avslutas 2013. Under 2012 utgavs två nummer med 

teamen ”Economics of Education” samt ”Challenges in Health Care Finance 

and Provision”. Det avhölls även två konferenser där artiklarna från det 
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femte och sjätte numret presenterades för en bred deltagarkrets. Tidskrif-

tens artiklar diskuterades även på de nordiska finansministrarnas möte 

under 2010, 2011 och 2012. 
 

 
Succéskriterier 

(Definiera även insatsens succéskriterier, som mäter huruvida syftet är 
uppnått eller ej och förklarar vilka effekter insatsen skall leda till.) 
Att publikationen kommer utgöra ett viktigt underlag i det planerade Ar-
betsmarknadstoppmötet i maj 2013, där ungdomsarbetslöshet kommer 
vara huvudtemat. 

 
Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  

Ministerrådet beslutade att en utgåva av den ekonomiskpolitiska tidskrif-
ten Nordic Economic Policy Review (NEPR) med temat ”Fler unga i arbete i 
Norden” kommer ges ut våren 2013, kopplat till det svenska ordförande-
skapet i Nordiska Ministerrådet. 
Beslut om en eventuell vidareföring av tidsskriften 2014 förväntas under 
första delen av 2013. 

 

Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

Att en utgåva av den ekonomiskpolitiska tidskriften Nordic Economic Po-
licy Review (NEPR) med temat ”Fler unga i arbete i Norden” ges ut våren 
2013, samt att ett seminarium om avhålls i samband med detta möte. 

 

 

 

MR-NER 
 

Namn på insats 

NordMin – Ett gemensamt nordiskt nätverk av expertis för en hållbar 

gruv- och mineralindustri  

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

NR-NER 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

(Skriv tydligt vilken långsiktig målsättning i den nordiska hållbarhetsstra-

tegin insatsen bidrar till.)  

 

NordMin ska bidra till hållbarhetsstrategins insatser för utbildning, forsk-

ning och innovation om att forsknings- och innovationsmiljöerna bör mobi-

liseras till att ta upp problem av särskild relevans för användningen av 

jordens resurser. 

 

 

Syfte 

(Varför genomförs insatsen och vad är det man överordnat vill uppnå?)  

  

NordMin har satts igång för att föra samman intressenter inom den nor-

diska gruv- och mineralsektorn. Detta inkluderar representanter från 

branschen, forskningsorgan, regeringar och regionala myndigheter.  

 

Syftet med NordMin är att förstärka den globala konkurrenskraften och 

hållbarheten inom den nordiska mineral- och gruvsektorn genom samar-
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bete inom forskning, utbildning och regional utveckling. 
 

 
Succékriterier 

(Definiera även insatsens succékriterier, som mäter huruvida syftet är 
uppnått eller ej och förklarar vilka effekter insatsen skall leda till.) 
 
NordMin-projektet ska leverera: 
 

 Tydlig och effektiv organisation 
 Förankring inom branschen samt bland nationella intressenter 

inom finansiering av innovation och forskning. 
 Adekvat finansiering bortom 2015 
 Synergier och koordination i förhållande till nationella initiativ och 

relevanta internationella initiativ (EU och andra) 
 Bygg på och vidareutveckla existerande samarbetsstrukturer och 

verktyg 
 Tydlig kommunikation av projektresultat i förhållande till pro-

grammets mål 
 

 
Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  

 

NordMin kommer att fungera som en plattform för existerande och fram-

tida nordiskt samarbete inom gruv- och mineralsektorn och kommer att 

utformas genom dialog med intressenterna. Målet är att öka hållbarheten 

inom den nordiska gruv- och mineralsektorn i termer av resurseffektivitet, 

miljöpåverkan och samhällspåverkan. 

 

 

Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

 

NordMin:  

 

1. Ska utveckla en kollaborativ plattform för den nordiska gruv- och 

mineralsektorn.  

 

2. Kan stimulera och underlätta samarbete mellan högskolor och 

universitet samt utvecklingen av gemensamma examina och pro-

gram, till exempel genom att utveckla en nordisk utbildning inom 

gruvnäring mellan intresserade högskolor och universitet. 

 

3. Ska i dialog med branschen, nationella forsknings- och innovat-

ionsfinansiärer, regionala myndigheter och andra intressenter 

skapa en ram för frivilligt nordiskt samarbete inom utbildning och 

innovation som kan främja hållbarhet inom gruv- och mineralsek-

torn. 

 

4. Ska skapa en frivillig plattform för benchmarking och utbyte av er-

farenheter som rör mineralstrategier i Norden och andra policyom-

råden relaterade till gruv- och mineralsektorn. Nätverket ska un-

dersöka behovet av en plattform för utbyte av erfarenheter från 

de nationella myndigheternas arbete med utvinningsindustrin. 

 

5. Kan attrahera extern finansiering som skulle kunna göra det möj-

ligt för nätverket att fortsätta efter de tre initiala åren då Nordiska 

ministerrådet finansierar. Nätverket kan arbeta för att dra till sig 

ytterligare investeringar i nätverket från EU-medel, nationella me-

del och privata investerare. 
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6. Kan adressera ömsesidiga problem för utvinningsindustrin och 

samhället för en hållbar gruv- och mineralsektor i Norden, som 

exempelvis CSR, jämställdhet, etc.  

 

7. Ska öka den globala synligheten för gruv- och mineralsektorn 

samt forskningsaktiviteter som rör detta fält i Norden.  

 

8. Ska främja dialog om gruv- och mineralsektorns framtida utma-

ningar, exempelvis prospektering, utforskning och gruvdrift på 

havsbotten. 

 

Namn på insats 

Nordsyn 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-NER - Energi 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

- 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

Nordsyn är tillknutet energieffektivisering och ska därmed ses i samman-

hang med hållbar utveckling-strategins målsättningar. Detta gäller särskilt 

inom Ett förändrat klimat, men också Livskraftiga ekosystem och Hållbart 

nyttjande av jordens resurser. 

 

 

 

Syfte 

Nordiska ministerrådet genomför tillsammans med de nordiska ländernas 
tillsynsmyndigheter under 2013-2015 ett treårigt program för effektivise-
ring av marknadskontrollen av energirelaterade produkter för att stödja 
de nordiska konsumenterna och producenterna samt myndigheterna i ge-
nomförandet av ekodesign- och energimärkningsdirektiven, föra fram en 
nordisk syn och kutym inom EU-samarbetet, möta statsministrarnas ini-
tiativ i ”Norden – ledande i grön tillväxt”, stärka nordiska produkters och 
tjänsters ställning på marknaden samt se hur marknadskontrollen kan 
möta framtida utmaningar på en allt mer integrerad, globaliserad och på 
internet baserad marknad.  
 

 
Succéskriterier 

Projektet ska leda till ett kontinuerligt, effektivt samarbete och erfaren-
hetsutbyte mellan de nordiska länderna. Projektet ska också leda till att 
produkter av särskild vikt för marknadskontroll för de nordiska länderna 
identifieras. Projektet skall resultera i ett förslag till en ordning för ett 
permanent nordiskt (och eventuellt NB8) samarbete om marknadstillsyn 
som inom programmet i praktiken genomförts, testats och utvärderats.  
 
 

 
Målsättningar 

Att vara pionjärer på produktkontrollområdet inom EU genom att ta fram 

strategier för marknadskontroll, att beskydda de nordiska förbrukarna mot 

produkter, som inte uppfyller kraven och säkra verksamheternas lika kon-

kurrensvillkår genom en mer effektiv marknadskontroll genom en samlat 

set mer effektiv markedskontrol i alla nordiska länder, och på längre sikt 

kunna bidra till en god marknadskontroll inom hela EU genom att utveckla 

kunskap och i lämpliga forum driva på arbetet med att undanröja hinder 

för att dela tillsynsplaner och resultat, best practice mm med alla andra 

medlemsländer.  
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Acceptkriterier 

Arbetsprogrammet för Nordsyn 2013-2015 innehåller 10 underprojekt 

som var och en ska bidra till den överordnade målsättningen. Projektbe-

skrivningar med tidplan, målsättning och budget för varje underprojekt 

har utarbetats. 

 

 

MR-A  
 

Namn på insats 

Projektet Ungdomsarbetslöshet i de nordiska länderna 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

Ministerrådet för Arbetsliv (MR-A), Arbetsmarknadsutskottet  

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

Projektet har främst koppling till målsättningarna inom den nordiska väl-

färdsmodellen, närmare bestämt långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt 

samt arbete och mångfald. Med tanke på de demografiska utmaningar 

behövs bättre kunskapsunderlag kring vilka faktorer som påverkar ungas 

etablering på arbetsmarknaden. Framöver kommer det att finnas behov 

av att kunna mobilisera en så stor del av arbetskraften som möjligt och 

där utgör gruppen ungdomar som har svårt att få ett fotfäste på arbets-

marknaden en viktig grupp att fokusera på. 

 

Syfte 

- Analysera ungdomars övergång från skola till arbetsliv på basis av 
komparativa nationella data. 

- Tittar på hur perioder av utbildning, jobb, arbetslöshet och inakti-
vitet avlöser varandra för ungdomar. Sekvensanalys möjliggör att 
följa ungdomarnas förehavanden och olika stadier under en längre 
period.  

 
Succéskriterier 

- Projektet levererar helt ny kunskap över vilka faktorer och mekan-
ismer som bidrar till att ungdomar slår in på högst olika vägar ef-
ter avslutad grundskola.  

- Projektet sätter nytt ljus på de bakgrundsfaktorer som förklarar 
varför vissa ungdomar hamnar i en ond cirkel av arbetslöshet och 
inaktivitet som i värsta fall leder till marginalisering och utanför-
skap. 

- Projektet identifierar hur förutsättningarna ser ut i de olika nor-
diska länderna och vilka likheter och skillnader som finns mellan 
länderna vad avser forskningsresultaten, 

- Projektet uppmärksammas både innanför och utanför norden, inte 
minst av politiska beslutsfattare, och deltar i internationella semi-
narier och i andra internationella sammanhang. 

 
Målsättningar 

Målsättningen med studien är att få insikt om hur ungdomar under en 

längre tidsperiod rör sig mellan olika intervaller av tillfälliga jobb, utbild-

ning, arbetslöshet och inaktivitet. Genom den analysmetod som projektet 

använder sig av kommer ny kunskap att genereras som visar hur dessa 

olika stadier kombineras under en tidsperiod av fem år. Detta kommer att 

ge nyttig bakgrundsinformation inför överväganden om nya arbetsmark-

nadspolitiska reformer. Det unika med projektet är den sekvensanalys 

(sequence analysis) som används som möjliggör att följa flödena mellan 

de olika kategorierna under en längre tidsperiod. Projektet bedöms kunna 

slutföras under 2013. 
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Acceptkriterier 

- Projektet levererar helt ny kunskap över vilka faktorer och mekan-
ismer som bidrar till att ungdomar slår in på högst olika vägar ef-
ter avslutad grundskola.  

- Projektet sätter nytt ljus på de bakgrundsfaktorer som förklarar 
varför vissa ungdomar hamnar i en ond cirkel av arbetslöshet och 
inaktivitet som i värsta fall leder till marginalisering och utanför-
skap. 

- Projektet identifierar hur förutsättningarna ser ut i de olika nor-

diska länderna och vilka likheter och skillnader som finns mellan 

länderna vad avser forskningsresultaten 

 

Namn på insats 

Unga vuxnas arbetsmiljö och arbetsförhållanden. 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-A 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

(Skriv tydligt vilken långsiktig målsättning i den nordiska hållbarhetsstra-

tegin insatsen bidrar till.)  

Prosjektet bidrar til å øke inkludering og mangfold i nordiske samfunn og 

arbeidsliv, og at nivået på sikkerhet, helse og velferd øker (jfr. side 6 i 

strategien).  

 

 

 

Syfte 

(Varför genomförs insatsen och vad är det man överordnat vill uppnå?)  

 

Bakgrund 

En attraktiv arbetsmiljö som är inkluderande och som förebygger arbets-

relaterade hälsoproblem utgör en viktig del för att kunna säkerställa att så 

många som möjligt kan delta i arbetslivet. Ett förlängt arbetsliv handlar 

om att arbetsmiljön ska vara god under hela det yrkesverksamma livet. 

Ungdomars arbetsmiljö blir därför lika viktig att värna om som redan eta-

blerade arbetstagares. Ungdomars etablering på arbetsmarknaden bör ske 

under så goda arbetsmiljöförhållanden som möjligt, för att lägga grunden 

för ett hälsosamt arbetsliv.  

 

Kunskapsbehov 

Ungdomar löper större risk än äldre att råka ut för arbetsolyckor. Det 

finns dock fler aspekter att belysa än arbetsolyckor. Hur ser till exempel 

ungdomars förutsättningar ut när de träder in i arbetslivet och vilka ar-

betsmiljörelaterade utmaningar möts de av? Om och i så fall hur skiljer sig 

arbetsmiljöförhållanden samt risken för arbetsplatsolyckor och arbetsrela-

terad ohälsa åt mellan olika sektorer, yrken och/eller olika nordiska län-

der? Finns det skillnader vad gäller arbetsmiljöförhållanden mellan kvinnor 

och män, eller mellan nordiskt och icke-nordiskt födda? Finns det goda 

exempel på förebyggande och proaktiva åtgärder särskilt lämpliga för 

ungdomar? Vilka kunskapsluckor finns vad gäller ungdomars arbetsförhål-

landen och arbetsmiljö? 

 

 

Succéskriterier 

(Definiera även insatsens succéskriterier, som mäter huruvida syftet är 

uppnått eller ej och förklarar vilka effekter insatsen skall leda till.) 

 

At prosjektresultatene foreligger/er gjennomført ved prosjektslutt og med 
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god kvalitet. 

 

 

Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  

 

En systematisk kritisk genomgång av den existerande vetenskapliga litte-

raturen om ungdomars och unga vuxnas arbetsmiljö och arbetsförhållan-

den.  

En kartläggning och jämförelse av varje deltagande medlemsland.  

En workshop där resultatet av litteraturgenomgången samt kartläggning-

en diskuteras med arbetsmarknadens parter, relevanta myndigheter, fors-

kare och andra aktörer inom fältet.  

Den färdiga litteraturgenomgången, kartläggningen och huvudresultaten 

från workshopen redogörs för i en rapport. 

 

 

Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

En systematisk kritisk genomgång av den existerande vetenskapliga litte-

raturen om ungdomars och unga vuxnas arbetsmiljö och arbetsförhållan-

den.  

En kartläggning och jämförelse av varje deltagande medlemsland.  

En workshop där resultatet av litteraturgenomgången samt kartläggning-

en diskuteras med arbetsmarknadens parter, relevanta myndigheter, fors-

kare och andra aktörer inom fältet.  

Den färdiga litteraturgenomgången, kartläggningen och huvudresultaten 

från workshopen redogörs för i en rapport. 

 

 

 

Namn på insats 

Ett nordiskt arbetsmiljökomplement till VärdeFlödesAnalys (VFA) i syfte 

att skapa hållbara patientflöden på sjukhus  -  en NOVO-multicenterstudie 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-A 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

(Skriv tydligt vilken långsiktig målsättning i den nordiska hållbarhetsstra-

tegin insatsen bidrar till.)  

 
Prosjektet bidrar til å øke inkludering og mangfold i nordiske samfunn og 
arbeidsliv, og at nivået på sikkerhet, helse og velferd øker (jfr. side 6 i 
strategien).  

 

 

Syfte 

(Varför genomförs insatsen och vad är det man överordnat vill uppnå?)  
 

Hensikten med prosjektet er å: 

- vidga det empiriska underlaget vid evaluering av interventions-
verktyget ErgoVFA (ett verktyg som kombinerar det etablerade 
LEAN-rationaliseringsverktyg VFA med fysiska och psykosociala 
dimensioner) 
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- vidareutveckla ErgoVFA så användbarheten (’usability’) i en nor-
disk kontext optimeras 

- öka förståelsen för kritiska effektmodifierande faktorer (t ex ledar-
stil) vid användande av ErgoVFA i nordisk kontext  

- studera vilka möjligheter, begränsningar och skillnader det finns 
inom och mellan de 3 inkluderade nordiska länderna när konflikt 
uppstår mellan prestations- och arbetsmiljö-interventioner  

- genom en gemensam nordisk vetenskaplig publikation baserad på 
föreliggande projekt belysa det nordiska perspektivet i den ergo-
nomiska (fysiska och mentala) interventionsforskningen  

- sprida de principiella idéerna, arbetssätt och teori bakom process-
instrumentet ErgoVFA till de övriga nordiska länderna 

 
 
Succéskriterier 

(Definiera även insatsens succéskriterier, som mäter huruvida syftet är 
uppnått eller ej och förklarar vilka effekter insatsen skall leda till.) 
 
Prosjektets suksesskriterier kan relateres til at prosjektplanen gjennomfø-
res og at prosjektets mål oppnås.  

 
Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  

 
Prosjektets mål er følgende:  

Att leverera en gemensam nordisk version av processverktyget ErgoVFA. 

Verktyget kommer att ta utgångspunkt från nordiska förhållanden, och 

omfatta kartläggning, utveckling av lösningsförslag och implementering av 

dessa. ErgoVFA, som baseras på nordisk tradition för samarbete mellan 

parterna, kommer i detta avseende att fokusera eventuella effektmodifie-

rande skillnader mellan de 3 länderna.  

 

Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

Konkret skal det publiceras två häften: en ’Handledning’ och en ’Arbets-

bok’ för interventionsprocesser mot ökad hållbarhet av patientflöden på 

sjukhus. Dessutom en gemensam vetenskaplig rapport. 

 

 

 

Namn på insats 

Systematic critical review of contribution of organizational, psychological 

and social factors at work as predictors for disability and early retirement. 

 

Systematisk kritisk oversikt over hvordan organisatoriske, psykologiske og 

sosiale faktorer i arbeidet fungerer som predikatorer til uførhet og tidlig 

pensjonering.  

 

 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-A 
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Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

(Skriv tydligt vilken långsiktig målsättning i den nordiska hållbarhetsstra-

tegin insatsen bidrar till.)  

 
Prosjektet bidrar til å øke inkludering og mangfold i nordiske samfunn og 
arbeidsliv, og at nivået på sikkerhet, helse og velferd øker (jfr. side 6 i 
strategien).  
 

 

Syfte 

(Varför genomförs insatsen och vad är det man överordnat vill uppnå?)  
 

Hensikten med prosjektet er å etablere en kunnskapsstatus over hvordan 

organisatoriske, psykologiske og sosiale faktorer i arbeidet fungerer som 

predikatorer til uførhet og tidlig pensjonering.  

 

 
Succéskriterier 

(Definiera även insatsens succéskriterier, som mäter huruvida syftet är 
uppnått eller ej och förklarar vilka effekter insatsen skall leda till.) 
 
Prosjektets suksesskriterier kan relateres til at prosjektplanen gjennomfø-
res og at prosjektets mål oppnås. 
 

 
Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  

 

Utvikle metoder og frembringe en systematisk kritisk oversikt (systematic 

critical review) avgrenset til emnet organisatorisk, psykologisk og sosiale 

faktorer i arbeid som predikatorer for til uførhet og tidlig pensjonering.  

  

 

 

Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

Den systematiske oversikten(e) vil bli publisert i internasjonale tids-

skrift(er) med fagfellevurdering.  

En publisering I 2013 etter innsending av manuskrift August 2012 (en 

åpenbar kandidat er Scand. J. Work. Environ. Health som er delvis eid av 

the Scandinavian working environment research institutes). En populærvi-

tenskaplig sammendragsrapport vil gjøres offentlig tilgjenglig. 

 

 

 

MR-JÄM 
 

Namn på insats 

Deltid, kön och ekonomisk fördelning 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-JÄM 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

MR/ÄK-A 
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Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

Den nordiska välfärdsmodellen 

1. Arbete och mångfald 

2. Jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter 

 

Syfte 

Samtliga nordiska länder har en hög förekomst av deltidsarbete och det är 
huvudsakligen kvinnor som arbetar deltid. Detta alternativ används for att 
kunna kombinera arbets- och familjeliv. Möjligheten har bidragit till hög 
sysselsättning bland kvinnor i Norden. Samtidigt är deltidarbete en utma-
ning ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett problem är att en del av deltidsar-
betet är ofrivilligt. Ett annat att kvinnors utsträckta deltidsarbete ökar den 
skeva fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män i 
samhället. Kvinnors deltidsarbete bör därför ses i ljuset av målsättningen 
om at kvinnor ska kunna försörja sig själva.  
 
Projektet är en studie i två delar där den första delen ska kartlägga de 
ekonomiska effekterna av deltidsarbete för anställda, för deras familjer 
och - om möjligt - för samhället. Den andra delen ska, med utgångspunkt 
i resultaten från den första, undersöka på individ-, organisations- och 
samhällsnivå vad det är för mekanismer som leder till att kvinnor i högre 
utsträckning än män arbetar deltid. Projektet ska dels belysa kvinnors och 
mäns attityder till yrkesarbetet och familjeomsorg och möjligheterna att 
kombinera arbete och familjeliv, dels kartlägga hur arbetsplatser är inrät-
tade för att kvinnor och män ska kunna kombinera arbete och familjeliv 
(bland annat chefers attityder till dessa frågor och skillnader mellan 
branscher), samt dels utreda betydelsen av välfärdsstatens organisering 
för deltidsarbete (barnomsorg, föräldraledighet, trygghetsförmåner och 
socialförsäkringar).    

 
Succéskriterier 

Målet med projektet är att på nordisk nivå erhålla fördjupad kunskap om 
deltidsarbetets konsekvenser för ekonomin och för jämställdheten i famil-
jer och arbetsplatser samt belysa orsaker till att kvinnor och män yrkesar-
betar olika mycket.   

 
Målsättningar 

Spridning och vidareförmedling en viktig del av projektet. Två konferenser 

kommer att avhållas i detta syfte där resultatet ska förmedlas till en bred 

målgrupp och tvärsektoriellt. I referensgruppen för den första konferensen 

ingår därför representanter från jämställdhetssektorn och arbetslivssek-

torn liksom arbetsgivarorganisationer och fackförbund. 

 

Acceptkriterier 

Två genomförda delstudier samt två genomförda spridningskonferenser 

med brett deltagande från flera sektorer och flera olika arbetsmarknads-

organisationer. 

 
Namn på insats 

Mångfald och icke-diskriminering 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-JÄM 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

Tvärsektoriellt (ej specificerat i dagsläget) 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

Den nordiska välfärdsmodellen 

1. Arbete och mångfald 

2. Jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter 

 

Syfte 

Mot bakgrund av NR:s tidigare rekommendationer om att arbeta för en 
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mångfaldspolitik i Nordiska ministerrådet ska MR/ÄK-JÄM undersöka vilka 
möjligheter som finns att inom befintliga strukturer i Nordiska ministerrå-
det arbeta med mångfaldsfrågor, i betydelsen icke-diskriminering och 
hållbar utveckling. Arbetet består i en intern och extern kartläggning för 
att synliggöra behov och möjligheter. 

 
Succéskriterier 

Kartläggning samt med förslag på modellen för det framtida arbetet med 
mångfald och icke-diskriminering för såväl sektorn som för NMR till sin 
helhet. 

 
Målsättningar 

Målet är att kartlägga befintligt arbete med mångfalds- och icke-

diskrimineringsfrågor inom NMR samt före en dialog om behov, intresse 

och eventuella förmer för ett mer formalierat samarbete kring dessa frå-

gor i en nordisk kontext. 

 

Acceptkriterier 

Att utredningsarbetet genomförs och att eventuella modeller för arbetet 

förslås, diskuteras och beslutas.  

 

MR-FJLS 
 

Namn på insats 

Aktiv deltagele i FAO/WHO-konferencen ”Better nutrition – better 

lives” i november 2014 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-FJLS – levnedsmiddelsektoren – landene er involveret – Sverige har 

bl.a. taget et initiativ 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

Aktive partnere i forhold til opfølgning på handlingsplanen for kost og 

motion 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

(Skriv tydligt vilken långsiktig målsättning i den nordiska hållbarhetsstra-

tegin insatsen bidrar till.)  

”Helse og social tryghed” under ”den nordiske velfærdsmodel”, og ”Dette 

indebærer at spise sikker og sund mad som reducerer overvægt, fedme 

og andre livsstilssygdomme” under ”bæredygtig udnyttelse af jordens res-

sourcer”. Kan være et led i arbejdet med emnet bioøkonomi – ved at an-

vende det i konteksten med ”Sustainable Diets”.  

 

 

Syfte 

(Varför genomförs insatsen och vad är det man överordnat vill uppnå?)  
Som et led i opfølgningen af handlingsplanen for kost og motion – dvs. fo-
rebyggelse hen imod en bedre livsstil  
 

 
Succéskriterier 

(Definiera även insatsens succéskriterier, som mäter huruvida syftet är 
uppnått eller ej och förklarar vilka effekter insatsen skall leda till.) 
Konkrete nordiske fingeraftryk på konferencen.   
 

 
Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  

Nedsættelse af en nordisk task force gruppe, der skal komme med kon-

krete bidrag til indholdet, herunder de nordiske næringsstofanbefalinger, 

nøglehulsmærket, og den nordiske handlingsplan for kost og motion, samt 
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gennemførelsen af konferencen. Deltagelse i selve konferencen.  

 

Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

Input til programmet for konferencen – nordiske erfaringer, der kan bru-

ges internationalt. Aktiv deltagelse i konferencen.  

 

 

Namn på insats 

Bioøkonomi og bæredygtig udvikling – produktion og miljø 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

EK-FJLS (skovbrug) 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

EK-FJLS (jordbrug og fiskeri og havbrug) og EK-Miljø 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

Projektet kobles til Nordisk Ministerråds strategi for bæredygtig udvikling. 

”Ett gott liv i ett hållbart Norden – Nordisk strategi för hållbar utveckling” 

med særligt fokus på fire målsætninger: 

Hållbar naturresursförvaltning 

Den biologiska mångfalden i Norden stärks så att ekosystemen förblir ro-

busta och fortsätter att tillhandahålla nödvändiga ekosystemtjänster för 

att skapa välfärd. Kunskapen om värdet av ekosystemtjänster stärks. 

Detta kan bidra till att utveckla styrmedel som i sin tur kan stimulera ett 

hållbart bruk och bevarande av den biologiska mångfalden. 

Marina ekosystem 

De nordiska havsområdena ska ha ett gott miljötillstånd och användas på 

ett hållbart sätt. Förvaltningen av havsområdena byggs på kunskap och 

en enhetlig ekosystembaserad förvaltning. Övergödningen av Östersjön 

minskas och miljöns och vattenområdenas tillstånd i Östersjön förbättras. 

Landbaserade ekosystem 

De nordiska landbaserade ekosystemen ska ha ett gott miljötillstånd. En 

god balans mellan skydd och hållbart bruk av dessa ekosystem säkras. 

Hållbart skogsbruk säkras genom skydd och förvaltning. Hänsyn tas till 

skogens mångsidiga funktioner och ekosystemtjänster 

Utbildning, forskning och innovation 

Forskning: Tvärvetenskaplig nordisk forskning och utbildningssatsningar 

initieras till stöd för en hållbar utveckling. Det ska ske i samverkan med 

liknande nationella och europeiska initiativ, exempelvis inom området bio-

ekonomi. Nordiskt samarbete utökas inom forskning och utbildning för 

grön tillväxt, välfärd och hälsa. Vetenskapliga resultat används i  högre 

utsträckning som beslutsunderlag för politikens utformning. 

 

 

Syfte 

Projektets formål er at sætte fokus på samspillet mellem ’Bioøkonomi’ og 

’Bæredygtig udvikling’, som er to vigtige begreber i den aktuelle sam-

fundsudvikling. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem EK-FJLS og EK-

Miljø og involverer flere sektorer med hver sit udgangspunkt indenfor pro-

duktion og miljø.  

Projektet vil indeholde en analyse af de to begreber og deres rolle i nor-

disk samfundsudvikling, herunder muligheder for synergi og hvor der er 

problematiske forhold. Der vil blive sat specielt fokus på samarbejdet mel-

lem miljø og naturressourcer. 

 

Projektet vil bestå af tre tematiske delprojekter og et tværgående projekt. 

 

Tematiske delprojekter: 
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• Miljø og produktion i akvatiske økosystemer (AG-Fisk, EK-

Miljø) 

• Miljø og produktion i landbrugssektoren (NKJ, EK-Miljø) 

• Miljø og produktion i skovbrugssektoren (SNS, EK-Miljø) 

 

Tværgående projekt 
 Bæredygtig naturressourceforvaltning og bioøkonomi 

Et uddrag af de faglige temaer som projektet vil beskæftige sig med er: 

 Belyse hvad et øget udtag af biomasse får af effekter på miljøet på kort og 
langt sigt. 

 Undersøge balancen/prioriteringen mellem øget biomassebehov og 
fødevareproduktion og hvordan dette påvirker miljøet 

 Undersøge hvilke muligheder der er for at mindske svind (både 
biomasse og fødevarer) 

 Belyse mulighederne for synergi og faldgruber når samfundet vil 
have både bioøkonomi og bæredygtig udvikling. 

 
 

 
Succéskriterier 

 Konkrete forslag til hvordan produktion og miljøhensyn afvejes for 

at sikre bæredygtighed i benyttelsen af naturressourcer i Norden 

 Konkrete og fagligt stærke samarbejdsprojekter mellem EK-FJLS 

og EK-Miljø 

  

 
Målsättningar 

Projektet vil gennemføre en udredning, et seminar og udgive en-flere pub-

likationer med policy advice, med det formål at bidrage til at kvalificere 

beslutningsgrundlaget for fremtidig politik på området. 

 

 

 

Acceptkriterier 

 En udredningsrapport for hvert delprojekt 

 En samlende rapport for det tværgående projekt 

 Et seminar med præsentation af projektresultater og diskussion af 

policyudvikling 

 En-flere videnskabelige artikler 

 

 

 

MR-S 
 

Namn på insats 

Forskning om social ojämlikhet i hälsa och välfärd (Hållbar nordisk väl-

färd)  

 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-S 

 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

MR-U (MR-JÄM vad anbelangar jämställdhetsintegrering) 

 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

Inom ramen för programmet Hållbar nordisk välfärd har fattats beslut om 

att avsätta medel för igångsättande av forskning på temat social ojämlik-

het i hälsa och välfärd. 
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Projektet kopplar till de nordiska statsministrarnas gemensamma utta-

lande i juni 2012 om de utmaningar man i de nordiska länderna står inför 

på hälsoområdet. I uttalandet föreslog statsministrarna en utveckling av 

det nordiska samarbetet om hälsa och välfärd, bland annat för att belysa 

utvecklingen av ojämlikhet i hälsa och välfärd samt alstra kunskap om 

problematiken. 

 

Insatsen bidrar särskilt till följande långsiktiga målsättningar i den nor-

diska hållbarhetsstrategin: 

Avsnitt 2: Den nordiska välfärdsmodellen, mål 3 Hälsa och social trygghet 

Avsnitt 6: Utbildning, forskning och innovation, mål 2 Forskning 

 

 

Syfte 

Projektet syftar till att intensifiera och stärka nordiskt samarbete om 

forskning om socioekonomiska skillnader i hälsa och välfärd och därmed 

främja ny kunskap som kan bidra till att reducera olikheter i hälsa och väl-

färd i Norden.  

 

Projektet kommer att operationaliseras i en av NordForsk administrerad 

utlysning av forskningsmedel inom ramen för NordForsks samarbetspro-

gram om hälsa och välfärd, och mer specifikt under temat som NordForsk 

benämner ”Distribution of Health”.  

 

Utlysningen förväntas genomförd under hösten 2013 

. 

 

Succéskriterier 

Att forskningsprojektet på temat social ojämlikhet i hälsa och välfärd ge-

nererar kunskap inom såväl hälso- som socialområdet med relevans, hög 

vetenskaplig kvalitet och nordiskt mervärde. 

 

Kunskapen återförs till MR-U och MR-S för olika policyinitiativ.  

 

 

Målsättningar 

Konkreta mål för forskningsinsatsen kan först definieras efter att Nord-

Forsk genomfört utlysningen. 

 

NordForsk är förvaltningsorgan för projekten och har ansvar för att det 

genomförs i enlighet med ramkontraktets målsättningar, villkor samt eko-

nomiska och tidsmässiga ramar.  

 

NordForsk utlyser forskningsprojekt på temat social ojämlikhet i hälsa och 

välfärd inom såväl hälso- som socialområdet och ställer krav på relevans, 

hög vetenskaplig kvalitet och nordiskt mervärde. 

 

Forskningsprojekt inom programmet kommer att rapportera till NordForsk 

på årlig basis.  

 

NordForsk ska löpande, och vid behov, leverera skriftlig information om 

programmets framdrift och resultat till NMRS med syftet att hålla ÄK-S, 

MR-S, MR-U, ÄK-U, de nordiska statsministrarna med flera underrättade.  

 

 

Acceptkriterier 

Se kommentar under avsnitt målsättningar ovan. 
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Namn på insats 

 

Kliniska multicenterstudier (Hållbar nordisk välfärd)  
 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-S 

 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

MR-U (MR-JÄM vad anbelangar jämställdhetsintegrering) 

 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

Et treårigt pilotprojekt med formålet at etablere en platform for nordisk 

samarbejde omkring kliniske multicenterstudier er et af de projekter som 

Embedsmandskomiteerne for Social- og Helsepolitik (EK-S) samt Uddan-

nelse- og Forskning (EK-U) har besluttet skal igangsættes inden for pro-

grammet Holdbar Nordisk Velfærd. 

 

Detta är i linje med de nordiska statsministrarnas gemensamma uttalande 

i juni 2012 som rörde den stora potential som det nordiska samarbetet på 

hälsa har. I uttalandet föreslog statsministrarna ett samarbete om utpröv-

ning av nya behandlingsmetoder och läkemedel för att på så vis främja 

kvalitet, patienttrygghet och hälsa. 

 

Insatsen bidrar särskilt till följande långsiktiga målsättningar i den nor-

diska hållbarhetsstrategin: 

Avsnitt 2: Den nordiska välfärdsmodellen, mål 3 Hälsa och social trygghet 

Avsnitt 6: Utbildning, forskning och innovation, mål 2 Forskning 

  

 

Syfte 

Antalet kliniska studier, det vill säga undersökningar av effekten av ett lä-

kemedel eller en behandlingsmetod, i Norden har minskat drastiskt under 

de senaste trettio åren. Det kan påverka hälsosektorn på ett negativt sätt 

och bland annat leda till att det tar längre tid innan nya metoder och be-

handlingar introduceras för patienter i de nordiska länderna. 

 

Formålet med at samarbejde nordisk omkring kliniske studier er at øge 

antallet af kliniske forsøg, at øge mulighederne for at kunne gennemføre 

studier, øge validiteten og øge tilgængeligheden til og den kliniske rele-

vansen af forskningsresultater i de nordiske lande. Et nordisk samarbejde 

kan være med til at vende den nedadgående trend for kliniske multicen-

terstudier og bidrage til at gøre Norden til en mere attraktiv arena for kli-

niske multicenterstudier både for industrien og for de højere læreanstal-

ter. 

 

Projektet skal også styrke den nordiske indflydelse i EU-processer, samt 

bidrage til at Norden bliver en attraktiv part i internationale og europæi-

ske forskningsprogram, infrastruktursatsninger og projekter samt gøre 

Norden en mere attraktiv part også for industrien. Projektet skal også 

støtte nationale indsatser for at forstærke klinisk forskning. 

 

Arbejdet er også et vigtigt supplement til, og kan udvikle samarbejdet om, 

andre relevante nordiske infrastruktursamarbejder om sundhedsregister 

og biobanker. 
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Succéskriterier 

På sikt ett ökat antal kliniska studier i Norden. 

 
Målsättningar 

Projektet skal:  

 

- etablere en nordisk samarbejdsplatform med syfte att understödja 

kliniska multicenterstudier i Norden – kallad Nordic Trial Alliance 

 

- etablere en organisationsstruktur som stödjer att de centrale miljøer 

for kliniske studier i Norden er inkluderet  

 

- etablere og drive en aktiv webportal som fungerar som en nordisk 

”one-stop-shop” för information och kommunikation om kliniska mul-

ticenterstudier i Norden 

 

- Attrahera forskarnätverk, miljöer och partners till det nordiska nät-

verket 

 

- Initiera utvecklingsprojekt på prioriterade områden, exempelvis gap-

analys, etikfrågor, juridiska frågor 

 

- Arbeta för att aktivt understödja minst två nordiska demonstrations-

studier. På längre sikt ska alla nordiska kliniska studier som så önskar 

kunna ges visst understöd i form av t ex match-making. 

 

- kommunicere projektet, som en del af Hållbar nordisk välfärd 

 

 

Acceptkriterier 

Se avsnitt ovan om mål. 

 

Namn på insats 

” Inkludering af udsatte unge i arbejdsliv og uddannelse” 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-S 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

MR-A, MR-U og MR-JÄM med henblik på at integrere et jämstillingsper-

spektiv  

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

Indsatsen bidrager til en holdbar nordisk velfærdsmodel afsnit 2 i strate-

gien og rettet sig særligt mod mål 2 ”arbejde og mangfold”, mål 3 ”helse 

og social tryghed” og mål 4 ”jämstalldhet, demokrati og mänskliga ret-

tigheder” 

Indikator: sysselsättnings- og arbejdsløshedstal 

 

Syfte 

MR-S vedtog på mødet den 11. juni 2012 at prioritere projektet ”Inklude-

ring af udsatte unge i arbejdsliv og uddannelse” som politisk prioriteret 

temaområde for sektorens projektmidler med en indikativ finansierings-

ramme på i alt 7,5 mio. DKK fordelt med 2,5 mio. DKK per år i perioden 

2013-2015.  

 

Projektet tager udgangspunkt i at udviklingen i teknologi, demografi og 

økonomi får stor indvirkning på individ og samfund.  Formålet med pro-

jektet er en bedre komparativ oversigt over politikker for at inkludere ud-

satte unge i arbejdslivet og uddannelse i de nordiske lande.  
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Projektet sætter særlig fokus på den øgede andel unge med psykiske li-

delser, som modtager førtidspension/uførepension. Projektet skal bidrage 

til erfaringsudveksling og videre samarbejde om effekter af politikken på 

området.   

 

Sammenfattende har projektforslaget høj aktualitet og relevans for de 

nordiske lande - og resten af Europa. Forslaget indeholder elementer fra 

såvel social- som sundhedsområdet. Ligesom det er nødvendigt at tænke i 

helheder og dermed stimulere et samarbejde på tværs af sektorer.  
  

 
Succéskriterier 

Projektet er igangsættes i løbet af juni og består af flere faser. Succes-
kriterierne kan først defineres når en handlingsplan er udarbejdet 
og godkendt. Dette forventes i løbet af efteråret. 
 
Foreløbige succeskriterier for handlingsplan: 

 Første fase er udarbejdelse af en handlingsplan. En væsentlig op-
gave at indsnævre fokusområdet og derigennem prioritere en 
række del-emner for anvendelsen af projektmidlerne. Til dette ar-
bejde er konklusionerne fra en Ekspertkonference afholdt den 15.-
16. januar 2013, hvor en række nordiske forskningsmiljøer var in-
viteret, en central referenceramme for det videre arbejde. Konfe-
rencen var arrangeret af NVC på opdrag fra Norge, Arbejdsdepar-
tementet og finansieret af EK-S. NVC har udarbejdet en slutrap-
port med anbefalinger. 

 Handlingsplanen må ses i sammenhæng med prioriteringerne i 

MR-S ny strategi for Social- og helseområdet. Nordisk nytte og 

policy-relevante initiativer må være i fokus. 

 Indsatsområderne bør ses i sammenhæng med det arbejde der fo-

regår i internationalt, herunder EU og OECD medhenblik på at op-

timere synergi. 

 Tværsektorielt samarbejde på tværs af ministerråd bør prioriteres, 

hvor det er relevant. Eksempelvis i form af dialog med kontakt-

personer fra andre Ministerråd med særlig fokus på EK-U og EK-A.   

 
 
(Definiera även insatsens succéskriterier, som mäter huruvida syftet är 
uppnått eller ej och förklarar vilka effekter insatsen skall leda till.) 
 

 
 
Målsättningar 

Målsætninger kan først defineres når handlingsplan er godkendt af 

EK-S. Se bemærkning ovenfor. 

 

Projektet sætter særlig fokus på den øgede andel unge med psykiske li-

delser, som modtager førtidspension/uførepension. Formålet med projek-

tet er en bedre komparativ oversigt over politikker for at inkludere udsatte 

unge i arbejdslivet og uddannelse i de nordiske lande.  

Projektet skal bidrage til erfaringsudveksling og videre samarbejde om ef-

fekter af politikken på området.  

 

 Nordens Velfærdscenter (NVC) fungerer som projektenhed 

med ansvar for udarbejdelse af prioriteret projektplan, 
budget og varetager sekretariatsfunktionen for reference-
gruppen. 

 En referencegruppe af nationale eksperter nedsættes med 
henblik på at give fagligt input til prioriteringen og gennem-
førelsen af indsatsen. De selvstyrende områder inviteres til 
at deltage i arbejdet, ligeledes med en repræsentant hver. 

 Referencegruppen og NVC skal udarbejde en handlingsplan 
for konkrete indsatser i perioden 2013-2015. Handlingspla-
nen skal godkendes af EK-S.  
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Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

 

Se bemærkninger ovenfor 

 

Namn på insats 

”arbejdet med den nordiske velfærdsmodel som begreb – en kundskabs-

opsamling 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-S 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

Skal afklares – der sigets på at undgå overlap med aktiviteter i andre sek-

torer 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

Arbejdet med den nordiske velfærdsmodel kan kobles til strategien afsnit 

2.  

De nordiska länderna har byggt sina välfärdsmodeller på en gemensam poli-
tisk intention som givit en stark sammanhållning i samhället. Den nordiska 
modellen kännetecknas av ett starkt samband mellan välfärds- och arbets-
marknadspolitik. Även om de nordiska ländernas välfärdssystem inte är 
uppbyggda på exakt  samma sätt så har likheterna gjort att den nordiska 
välfärdsmodellen blivit ett begrepp.  
 

 

Syfte 

 

En kondencerad kunskapssammanställning över de gemensamma dragen i 
den nordiska modellen, med tanke  på en nordisk och en internationell de-
batt. Och att länderna aktivt deltar i vidareutvecklingen av sammanställ-
ningen & använder det i såväl internationella som nationella sammanhang 
 

 
Succéskriterier 

Projektet er endnu ikke sat igang – succeskriterierne formuleres efterføl-
gende 
 

 
Målsättningar 

Skal defineres når projektet igangsættes  

 

 

Acceptkriterier 

Skal defineres når projektet igangsættes 

 

 

MR-U 
 

Namn på insats 

Inspirations- og netværksseminarer om undervisning i bæredygtig udvik-

ling 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-U 
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Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

MR-M, MR-FJLS 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

Uddannelse, forskning og innovation er afgørende komponenter i en bæ-
redygtig økonomi, hvor viden er en forudsætning for at finde bæredygtige 
løsninger på fx klimaspørgsmål.  

Et bæredygtigt samfund forudsætter dels et højt vidensniveau om bære-

dygtig adfærd i befolkningen og dels kompetencer der kan bidrage til at 

skabe nye innovationer og grøn vækst i Norden.  

 

Det er vigtigt at børn og unge får kendskab til og viden om bæredygtig 

udvikling, så de bliver klædt på til at håndtere fremtidens klimaudfordrin-

ger og anspores til at handle bæredygtigt som forbrugere, brugere og 

samfundsborgere.    

 

Syfte 

Det overordnede formål med projektet er at fremme viden om bæredygtig 
udvikling blandt børn og unge i Norden. Det forudsætter en høj faglig kva-
litet i undervisningen, hvor fagene spiller sammen om at belyse komplek-
se sammenhænge og mulige løsninger. MR-U har i 2013 besluttet at af-
sætte midler til afholdelse af inspirations- og netværkskonferencer for un-
dervisere på grund- og ungdomsuddannelser i Norden. Formålet er at in-
spirere og anspore undervisere i Norden til at undervise om bæredygtig 
udvikling på engagerende måder, udveksle erfaringer om undervisning i 
bæredygtig udvikling og etablere netværk mellem undervisere i Norden. 

 
Succéskriterier 

 at der etableres netværk blandt nordiske skoler og lærere omkring 
bæredygtig udvikling. 

 at lærere i Norden får inspiration og adgang til opdateret viden til 
at undervise om bæredygtig udvikling i fagene  

 at sprede viden og gode erfaringer i Norden 
 at grundskoler og ungdomsuddannelser i Norden får adgang til ak-

tuelle og inspirerende undervisningsmaterialer om bæredygtig ud-
vikling. 

 
Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  

 At udpege et nordisk forvaltningsorgan, der får til opgave at ar-

rangere mindst 2 inspirations- og netværksseminarer for undervi-

sere på grunduddannelser og ungdomsuddannelser i Norden. 

 At seminarerne gennem workshops og showcases giver mulighed 

for at sprede viden og dele erfaringer.  

 At seminarerne danner ramme for at undervisere fra forskellige 

lande i Norden og på tværs af uddannelser kan indgå i faglige net-

værk omkring undervisning i bæredygtig udvikling.  

 

Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

 Aktivitet: Der arrangeres mindst 2 nordiske inspirations- og net-

værksseminarer inden for undervisere på grundskoler, gymnasier 

og erhvervsuddannelser i Norden. 

 Deltagelse: Mindst 100 deltagere pr. seminar og med deltagelse 

fra mindst 3 af de nordiske lande.  

 Indhold: På seminarerne præsenteres forskning inden for bære-

dygtig udvikling i Norden samt fagdidaktiske metoder til at formid-

le det i undervisningen. 

 Seminarerne følges op med et notat, der skal forsøge at samle de 

nordiske eksempler på god undervisningspraksis inden for temaet 

bæredygtig udvikling. 
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Namn på insats 

Vidareutveckling av nordisk forskningsinfrastuktur 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-U 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

Vetenskapsrådet, Nordforsk, Utbildningsdepartementet 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

Indsatsen bidrager til at realisere målsætningen om at initiere tværviden-

skabelig forskning rettet mod at fremme bæredygtig udvikling og grøn 

vækst i Norden. Et stærkt nordisk forskningssamarbejde for grøn vækst i 

Norden skal understøtte både den nationale og den europæiske forsk-

ningsindsats for grøn vækst og bioøkonomi og skabe synergi og sammen-

hæng i forskningen for grøn vækst i Norden og i EU.  

 

 

Syfte 

(Varför genomförs insatsen och vad är det man överordnat vill uppnå?) 
En hållbar samhällsutveckling är en central prioritering inom det nordiska 
samarbetet. Att satsa på forskning för grön växt och redskap för forsk-
ningens genomförande (forskningsinfrastrukturer) är nödvändigt för att 
hitta lösningar på de problem som ligger i vägen för en hållbar och kon-
kurrenskraftig samhällsutveckling i Norden. 
 

 
Succéskriterier 

(Definiera även insatsens succéskriterier, som mäter huruvida syftet är 
uppnått eller ej och förklarar vilka effekter insatsen skall leda till.) 

Ett stärkt samarbete kring forskningens infrastrukturer för att möjliggöra 
och facilitera det nordiska forskningssamarbetet för en konkurrenskraftig 
och hållbar samhällsutveckling  

 
Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  
 Att konferensen förmår samla en kritisk massa av relevanta forsk-

ningsledare, forskningsfinansiärer och beslutsfattare från alla nor-
diska länder i en diskussion kring hur man förbättrar samarbetet 
kring gemensam forskningsinfrastruktur 

 Att konferensen bygger vidare på resultat från infrastrukturkonfe-
rensen "Global challenges - Regional opportunities: How can Re-
search Infrastructure and eScience support Nordic competiti-
veness?", som arrangerades 2008 av Nordiska ministerrådet, 
Nordforsk, Vetenskapsrådet och dåvarande svenska ordförande-
skapet 

 Att konferensen resulterar i en output i form av en rap-
port/paper/ställningstagande för förbättrat samarbete kring forsk-
ningsinfrastruktur i de nordiska länderna 

 

Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

 Att det arrangeras en nordisk konferens inom området forsknings-

infrastruktur i Sverige under 2013 

 Att denna insats genomförs genom samarbete mellan Nordforsk, 

Vetenskapsrådet, Nordiska ministerrådet och ordförandeskapet 

 Att deltagandet på konferensen blir minst 80 deltagare från minst 

3 nordiska länder 
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Namn på insats 

Nordisk forskningssamarbejde for grøn vækst1 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-U 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

EK-FJLS 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

Indsatsen bidrager til at realisere målsætningen om at initiere tværviden-

skabelig forskning rettet mod at fremme bæredygtig udvikling og grøn 

vækst i Norden. Et stærkt nordisk forskningssamarbejde for grøn vækst i 

Norden skal understøtte både den nationale og den europæiske forsk-

ningsindsats for grøn vækst og bioøkonomi og skabe synergi og sammen-

hæng i forskningen for grøn vækst i Norden og i EU.  

 

Projektet bidrager ligeledes til at sprede viden og øge synligheden af den 

nordiske forskning inden for grøn vækst. Ikke blot i Norden, men også in-

ternationalt, hvor Norden i dag har stor bevågenhed inden for fx bioøko-

nomi og grønne teknologier. 

  

Endelig skal projektet bidrage til at omsætte viden fra forskningen i grøn 

vækst til policy og innovation i Norden med henblik på i højere grad at ba-

sere politiske tiltag og policies på aktuelle forskningsresultater. 

 

Syfte 

Formålet med at styrke forksningssamarbejdet inden for grøn vækst er at 
understøtte samarbejdet, udnytte synergier, synliggøre den nordiske 
forskning inden for grøn vækst samt bidrage til nye innovationer, policies 
og forskningsprojekter med henblik på at fremme ny viden om grøn vækst 
i Norden.  
 
Formålet er samtidig at øge synligheden og udnyttelsen af den nordiske 
forskning inden for grøn vækst. Nordisk forskning bør gennem sine interne 
prioriteringer blive en vejviser ikke bare for europæiske aktører, men også 
for forskning i et globalt perspektiv. 
 
Endelig består et vigtigt formål i at styrke samarbejdet inden for forskning 
og forskningsdrevet innovation i grøn vækst ved at fungere som platform 
for dialog og vidensudvekling mellem forskning, innovation og erhvervsliv 
med henblik på at sprede innovative løsninger og fremme tværdisciplinært 
og tværsektorielt samarbejde. 

 
Succéskriterier 

Projektet skal lede til etablering af en nordisk forskningsforankret samar-
bejdsplatform inden for forskning og innovation i grøn vækst. Samarbej-
det forankres i NordForsk og kan fx organiseres som et NORIA-net eller en 
programkomité, der får til opgave at koordinere, formidle og profilere nor-
disk forskning i grøn vækst og bæredygtig udvikling.  

 
Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  

Kerneopgaverne bliver:  

 At følge udviklingen og vurdere behov for tiltag og skabe overblik 

og synergi i den nordiske forskningsindsats rettet mod grøn 

vækst.  

 At skabe sammenhæng og en tættere koordinering af det nordiske 

forskningssamarbejde om grøn vækst.  

                                                
1 Bemærk at dette projekt ikke er endelig godkendt af EK-U. Der må derfor tages forbehold for 

EK-Us godkendelse. Sagen behandles på EK-U 2/13 d. 12. juni 2013. 
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 At anbefale fagligt og forskningsmæssigt funderede og politisk 

realiserbare løsninger, som kan matche de udfordringer, de nordi-

ske lande samt Åland, Grønland og Færøerne står over for i de 

kommende år i forhold til grøn vækst  

 At formidle resultater og profilere nordens vidensmæssige styrke-

positioner inden for grøn forskning og innovation, herunder samle 

op og bygge videre på resultaterne og erfaringerne opnået inden 

for TFI. 

 At levere faglige inputs til nordiske strategier og indsatser (fx grøn 

vækst initiativet, strategien for bæredygtig udvikling og bio-

økonomi initiativet) 

 At øge vidensproduktionen inden for grøn vækst i Norden 

 

 

Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

 At NordForsk nedsætter en styregruppe med repræsentation fra 

relevante forskningsaktører i Norden.  

 At alle de nordiske landes forskningsfinansiører bidrager økono-

misk til forskningssamarbejdet om grøn vækst.  

 At NordForsk arrangerer en årlig nordisk konference om forskning 

i grøn vækst med deltagelse fra mindst 3 nordiske lande. 

 At bidrage med artikler til Nordisk Ministerråds magasin om forsk-

ning i grøn vækst. 

 At kvalificere opfølgningen på statsministrenes vision for grøn 

vækst i Norden gennem løbende (fx årlig) indspil til MR-U om ud-

viklingen inden for forskning i grøn vækst. 

 

MR-M 

 
Namn på insats 

Emissions- och klimatförändringarnas inflytande på luftförore-

ningar, deras hälsoeffekter och kostnader    

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-M 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

MR-S 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

(Skriv tydligt vilken långsiktig målsättning i den nordiska hållbarhetsstra-

tegin insatsen bidrar till.)  

Insatser för att begränsa klimatförändringarna (kapitel 3 och 4) 

 

Projektet har relevans för grön ekonomi.   

 

 

Syfte 

(Varför genomförs insatsen och vad är det man överordnat vill uppnå?)  
Ge ny kunskap om luftföroreningarnas betydelse för folkhälsan. Förtydliga 
samband mellan luftföroreningar, klimat, hälsa och ekosystemtjänster 
(ren luft).   
 

 
Succéskriterier 

(Definiera även insatsens succéskriterier, som mäter huruvida syftet är 
uppnått eller ej och förklarar vilka effekter insatsen skall leda till.) 
Ta fram ett underlag för evaluering av nationella strategier för miljöför-
bättringar och klimatförändringar.  
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Data och information till nationella portaler för åtgärder för klimatanpass-
ning samt presentation samt presentation av resultat i internationella ve-
tenskapliga tidskrifter och internationella möten och konferenser. 
 
Förbättrat underlag av luftföroreningarnas hälsopåverkan samt därigenom 
ny kunskap för att värdera de samhällsekonomiska kostnaderna bättre.   
 

 
Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  

Huvudmålsättningen är att undersöka kombinerade effekter av mänisko-

skapade emissioner av luftföroreningar kopplat till klimatförändringarnas 

betydelse i Norden och att studera befolkningens exponering och effekter-

na på människors hälsa samt att värdera samhällsekonomiska kostnader.  

 

 

Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

 

 

 
Namn på insats 

Utveckling av testmetoder 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-M 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

(Skriv tydligt vilken långsiktig målsättning i den nordiska hållbarhetsstra-

tegin insatsen bidrar till.)  

Tillståndet i miljön och kemikalier (kapitel 3 och 5).  

 

Projektet har relevans för grön ekonomi och länkar till en annan större 

satsning för de kommande åren om nordiskt inspel till FN:s miljöprogram 

UNEP och dess globala kemikaliestrategi och informationssystem för ke-

mikalier i varor.  

 

 

Syfte 

(Varför genomförs insatsen och vad är det man överordnat vill uppnå?)  
Utveckla ett bättre grundlag för klassificering och riksvärdering av ke-
miska ämnen för reglering av kemikalier.  
 

 
Succéskriterier 

(Definiera även insatsens succéskriterier, som mäter huruvida syftet är 
uppnått eller ej och förklarar vilka effekter insatsen skall leda till.) 
Koordinerade nordiska aktiviteter och insatser möjliggör främjandet av 
nordiska synpunkter till bland annat OECD:s Test Guideline Programme 
om toxikologi.   
 

 
Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  

Utveckling av testmetoder och indikatorer för att kunna avgöra expone-

ring av farliga ämnen på människor och i miljön. Ta fram ett underlag som 

omfattar också hormonförstörande ämnen och kombinerade effekter på 
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miljö och hälsa. 

 

Öka myndigheternas kunskaper och påverka diskussionen om frågan i EU. 

 

 

Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

 

 

 
Namn på insats 

Ekosystembaserad förvaltning av haven 

 

Ansvarigt ministerråd (och/eller sektor) 

MR-M 

 

Samarbete med andra ministerråd/sektorer 

MR-Fisk 

 

Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin 

(Skriv tydligt vilken långsiktig målsättning i den nordiska hållbarhetsstra-

tegin insatsen bidrar till.)  

Marina ekosystem (kapitel 3) 

 

 

Syfte 

(Varför genomförs insatsen och vad är det man överordnat vill uppnå?)  

Öka kunskapen och kartlägga sektorbehoven för att utarbeta metoder för 

en koordinerad marin miljöplanering.  

 

Stärka havets produktivitet genom att gynna goda livsvillkor och balans 

mellan bruk, vård och skydd av havets resurser.   
 
 

 
Succéskriterier 

(Definiera även insatsens succéskriterier, som mäter huruvida syftet är 
uppnått eller ej och förklarar vilka effekter insatsen skall leda till.) 
Genomföra konkreta aktiviteter som en uppföljning av nordisk konferens 
om Marin havsmiljöplanering 2011 t.ex. identifiera regionspecifika förhål-
landen som kräver skräddarsydda angreppssätt, utveckla kriterier för att 
bedöma mänsklig påverkan på havet och integrera konsekvensbedöm-
ningar med avseende på miljö och samhällsekonomi. 
 
Att lyfta fram haven som en livsviktig resurs som har en ekonomisk pot-
ential.  
 

 
Målsättningar 

(Beskriva insatsens målsättningar, dvs. förklara hur syftet skall realiseras 

och vad som skall levereras för att uppfylla succéskriterierna.)  

Utveckla och understödja gemensamma principer och metoder för plane-

ring av haven för att på sikt nå en ekosystembaserad förvaltning av nor-

diska havsområden.  

 

Utveckla gemensamma strategier och riktlinjer för nordisk havsplanering 

och havsförvaltning samt ta fram en handlingsplan om havsmiljöförvalt-

ning för insatser både avseende Nordatlanten och Östersjön.  
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Acceptkriterier 

(Definiera acceptkriterierna: vilka konkreta resultat skall uppnås? Accept-

kriterierna skall vara precisa, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.) 

 

 

 

 


