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BETÆNKNING OVER 

MINISTERRÅDSFORSLAG 

Velfærdsudvalgets betænkning over 

 

Ministerrådsforslag om nedleggelse av Nordic 

School of Public Health (NHV) i Göteborg 

1. Utvalgets forslag 

Velferdsutvalget foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å ta informasjonen til etterretning og avstå fra en realitetsbe-

handling grunnet Nordisk råd ikke har vært involvert i prosessen 

rundt nedleggelse av Nordic School of Public Health (NHV), Gø-

teborg 

2. Bakgrund 

Velferdsutvalget har mottatt Ministerrådsforslag B 293/velferd om nedleg-

gelse av Nordic School of Public Health (NHV) i Gøteborg. Ministerrådsfor-

slaget skal fremlegges under sesjonen 2013. Det er gjennomført en uav-

hengig utredning av NHV, og det har vært en omfattende diskusjon i Em-

betsmannskomiteen for sosial- og helsepolitikk (EK-S). 

  

Velferdsutvalget merker seg at Ministerrådet for sosial- og helsepolitikk 

(MR-S) på møte i Stockholm, Sverige, 11. juni 2013 besluttet å legge ned 

NHV innen 1. januar 2015. På samme møte besluttet ministrene å opp-

rettholde et høyt ambisjonsnivå gjennom det nordiske samarbeid innenfor 

folkehelse, som skal skje med andre virkemidler enn gjennom NHV. Ar-

beidet skal sees i sammenheng med Nordisk ministerråds treårige pro-

gram: Holdbar Nordisk Velferd (HNV).  

 

De nordiske samarbeidsministrene (MR-SAM) besluttet 2. juli 2013 å til-

slutte seg MR-S’ beslutning om å legge ned NHV. 

3. Høring 

De nordiske helseministrene har hatt sluttrapport fra Faugert & Co til in-

tern høring, og i perioden februar til april 2013 fremla og diskuterte lan-

dene sin innstilling til forslagene om NHVs fremtid. Etter en grundig disku-
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sjon og behandling i landene, besluttede EK-S den 25. april og den 22. 

mai 2013 å innstille til MR-S om å legge ned NHV innen 1. januar 2015. 

Undersøkelsene av NHV har blitt initiert av Nordisk ministerråd, og ble 

gjennomført fra mai – desember 2012 av ett konsortium bestående av  

Technopolis i Sverige (Faugert & Co Utvärdering), VTT i Finland, EVA i 

Danmark, og NIFU i Norge. Undersøkelsen er ledet av Technopolis, som 

også har hatt ansvaret for sluttrapporten. 

4. Utvalgets synspunkter 

Velferdsutvalget i Nordisk råd har ikke vært en del av disse høringsrunde-

ne, og vil i ettertid understreke viktigheten av å bli trukket tidligere inn i 

prosessen i saker av vesentlig karakter, slik at det er mulig med en reali-

tetsbehandling i forkant av endelige beslutninger i saker av så omfattende 

karakter for det nordiske samarbeidet.  

5. Konklusjon 

På bakgrunn av ovenstående foreslår Velferdsutvalget at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å ta informasjonen til etterretning og avstå fra en realitetsbe-

handling grunnet Nordisk råd ikke har vært involvert i prosessen 

rundt nedleggelse av Nordic School of Public Health (NHV), Gø-

teborg 

 

Tórshavn den 24. september 2013 

Anders Andersson (KD), ordförande    

Anders Karlsson (S)  

Anne Louhelainen (saf)  

Christer Adelsbo (S)    

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Finn Sørensen (EL), næstformand 

 

Helgi Abrahamsen (sb)  

Jóhanna María Sigmundsdóttir (F) 

Karen J. Klint (S) 

Svein Harberg (H) 

Sonja Mandt (A) 
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BILAG 1 
 
Nedlæggelse af den nordiske institution Nordic School of Public 
Health NHV 
 

 

 

Ministerrådet for social- og sundhedspolitik (MR-S) besluttede på møde i 

Stockholm den 11. juni 2013 at nedlægge Nordic School of Public Health 

NHV (NHV) med sigte på at skolen er afviklet den 1. januar 2015.  Endvi-

dere besluttede ministrene at opretholde et højt ambitionsniveau i det 

fortsatte nordiske samarbejde på folkesundhedsområdet, som i fremtiden 

skal ske med andre virkemidler end NHV.  Arbejdet skal også ses i sam-

menhæng med ministerrådets store treårige program, Holdbar Nordisk 

Velfærd. 

 

Beslutningen er taget efter en uafhængig udredning af NHV og en omfat-

tende diskussion i Embedsmandskomiteen for social- og sundhedspolitik 

(EK-S). 

 

De nordiske samarbejdsministre (MR-SAM) besluttede den 2. juli 2013 at 

tilslutte sig MR-S´s beslutning om at nedlægge NHV.  

 

 

 

Baggrund 

Den nordiske institution NHV har haft en stærk position når det gælder 

folkesundhedsvidenskabelig uddannelse i Norden. Skolens virksomhed 

startede allerede i året 1953 i Göteborg på et initiativ af fire nordiske me-

dicinaldirektører. Målet var at gøre det muligt for nordisk sundhedsperso-

nale at få videreuddannelse i folkesundhedsvidenskab. 

 

I en årrække var NHV i Göteborg nærmest den eneste udbyder af formali-

seret folkesundhedsvidenskabelig uddannelse i Norden. Denne stærke po-

sition hos NHV er nu ændret, da de fleste nordiske lande har oprettet en 

række folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i landene. Uddannelses-

mæssigt har skolen derfor en anden position i Norden, end den havde op-

rindelig.   

 

På grund af denne ændring af skolens position har EK-S i en periode dis-

kuteret NHV´s rolle og fremtid og besluttede den 1. november 2011 at 

udføre en udredning af NHV.  Konsulentfirmaet Faugert & Co i Stockholm 

fik den opgave at udføre en udredning i et nordisk konsortium. Konsortiet 

bestod af Faugert & Co Utvärdering (Technopolis Sweden), VTT i Finland, 

NIFU i Norge og EVA i Danmark.  Derudover udførte konsortiet dokument-

studier og interviewer med islandske aktører.  Udredningen blev udført i 

samarbejde med en nordisk referencegruppe med repræsentanter udpe-

get af social- og sundhedsministerierne i landene.  Endvidere konsulterede 

og informerede konsortiet skolens styrelse, rektor, personale og studen-

ter.     

 

Proces og tidsplan for det videre arbejde blev besluttet af landene i no-

vember 2012 og kontrakten mellem Nordisk Ministerråd og NHV blev for-

længet med et år, dvs. indtil 1. januar 2014, med afsæt i den gamle kon-

trakt for perioden 2010-2012. 

 

De nordiske sundhedsministerier har haft Faugert & Co slutrapport i intern 

høring og i perioden februar til april 2013 fremlagde og diskuterede lan-

dene deres stilling til NHV´s fremtid.  Efter en grundig diskussion og be-

handling i landene besluttede EK-S den 25. april og 22. maj 2013 at ind-

stille til MR-S at nedlægge NHV med sigte på, at skolen er afviklet den 1. 

januar 2015. 
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Fremtidigt samarbejde på folkesundhedsområdet og nedlæggelse 

af NHV 

MR-S besluttede på møde i Stockholm den 11. juni 2013 at nedlægge NHV 

med sigte på, at skolen er afviklet den 1. januar 2015.  Ministrene beslut-

tede at opretholde et højt ambitionsniveau i det fortsatte nordiske samar-

bejde på folkesundhedsområdet, som i fremtiden skal ske med andre vir-

kemidler end NHV. Dette arbejde skal også ses i sammenhæng med mini-

sterrådets store treårige program: Holdbar nordisk velfærd. 

 

I forbindelse med nedlægning af NHV understregede ministrene desuden, 

at det er vigtigt, at der bliver taget godt hånd om alle de studerende, som 

i dag er i gang med en uddannelse på NHV, så de i videst muligt omfang 

kan færdiggøre deres uddannelse. 

 

Der er behov for detaljeret tids- og handlingsplan for nedlæggelsen og af-

viklingen af NHV.  MR-S besluttede at EK-S skal godkendte tids- og hand-

lingsplan og hvis planen viser et behov for forlængelse af afviklingen af 

NHV ind i året 2015 skal skolens egenkapital anvendes. 

 

Kontrakten mellem Nordisk Ministerråd og NHV udløber den 1. januar 

2014.  MR-S besluttede at foretage en administrativ forlængelse af den 

nugældende kontrakt indtil skolen er lukket og afviklet.   

 

Det blev også besluttet af MR-S at visse folkesundhedsopgaver, som i dag 

ligger hos NHV, fremover skal udføres af den nordiske institution Nordens 

Velfærdscenter (NVC) samt at NVC skal fungere som nordisk videns cen-

ter og sikre kundskabsformidling inden for folkesundhedsvidenskab.  End-

videre at forskning inden for folkesundhedsvidenskab, som i dag udføres 

af NHV, fremover skal kunne udlyses for eksempel af den nordiske institu-

tion NordForsk.   

 

Det fremtidige samarbejde på folkesundhedsområdet, herunder nordiske 

videreuddannelsestilbud inden for infektionssygdomme og inden for hospi-

talshygiejne, skal nærmere drøftes og besluttes på baggrund af analyse 

og beslutningsgrundlag fra en nordisk organisationskomite. 

 

For at udvikle samarbejdet yderligere og for at styrke arbejdet for en 

holdbar nordisk velfærd, fik Nordisk Ministerråds generalsekretær også i 

opdrag fra MR-S, at undersøge hvor der er gode muligheder for mere nor-

disk samarbejde på social- og sundhedsområdet. Dette så ministrene som 

et stort potentiale i at samarbejde nordisk. 

 

MR-SAM besluttede den 2. juli 2013 at tilslutte sig MR-S beslutning om at 

nedlægge NHV med sigte på, at skolen er afviklet den 1. januar 2015. 

 

Budgetmæssige konsekvenser 

I 2013 er budgettet for NHV ca. 38 MDKK, som er finansieret direkte af 

landenes sundhedsministerier.  Derfor er dette beløb ikke en del af NMR 

budget.   

 

Der henvises i øvrigt til Faugert & Co slutrapport og NHV´s årsrapport 

2012, som er vedlagt dette ministerrådsforslag, vedrørende skolens øko-

nomi.    


