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REKOMMENDATION

Barn och unga i Norden - en tvärsektoriell
strategi för Nordiska ministerrådet 2016 -
2022

Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den 19
april 2016 antagit nedanstående rekommendation efter förslag av Utskot-
tet för välfärd i Norden

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet

att genomföra ”Ministerrådsförslag: Barn och unga i Norden
– en tvärsektoriell strategi 2016–2022” under hänsyn till de
synpunkter som framförs i betänkandet

Oslo, den 19 april 2016

Henrik Dam Kristensen

President

Britt Bohlin

Rådsdirektør
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Bilaga

Utskottet för välfärd i Nordens betänkande över

Ministerrådsförslag:
Barn och unga i Norden - en tvärsektoriell
strategi för Nordiska ministerrådet 2016 -
2022

Förslag

Utskottet för välfärd i Norden föreslår att

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet

att genomföra ”Ministerrådsförslag: Barn och unga i Norden – en
tvärsektoriell strategi 2016–2022” under hänsyn till de synpunkter
som framförs i betänkandet

Bakgrund

Nordiska ministerrådets nuvarande ”Strategi för barn och unga i Norden”
togs fram och beslutades 2009. Under 2014 genomfördes en extern ut-
värdering av strategin.

Nordiska rådet har under 2014 rekommenderat Nordiska ministerrådet
(Framst. 30/2014) att stärka det övergripande och tvärsektoriella arbetet
med barn och unga, inklusive en ny strategi.

Nordiska rådets utskott har beretts möjlighet att ge synpunkter på utkas-
tet till den reviderade strategin för barn och unga under utarbetandet un-
der 2015.

Den reviderade strategin för Barn och unga i Norden är en tvärgående
strategi inom Nordiska ministerrådet som ska integrera ett barn- och ung-
domsperspektiv inom alla sektorer i ministerrådet.

De övergripande målen med strategin är att (1) hela ministerrådet i högre
utsträckning ska integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i sitt ar-
bete och därmed i högre grad belysa och beakta barn och ungas egna rös-
ter. Samt att (2) Nordiska ministerrådet i högre utsträckning ska fokusera
på de tre strategiska insatsområden som denna strategi pekar ut som
centrala för arbetet fram till 2022

Tre strategiska insatsområden har specificerats:
1) Stärkt stöd och inkludering av utsatta barn och ungdomar
2) Fortsatt samverkan och stöd till civilsamhället
3) Förbättrad kunskapsdelning och kompetenshöjande insatser.

Sex ministerråd har utpekats med särskilt ansvar för barn och unga; Mi-
nisterrådet för arbetsliv, Ministerrådet för jämställdhet, Ministerrådet för
kultur, Ministerrådet för regional utveckling, Ministerrådet för social- och
hälsa samt Ministerrådet för utbildning och forskning.
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Utskottets synpunkter

Utskottet för välfärd i Norden välkomnar att Nordiska ministerrådet invol-
verat Nordiska rådets utskott i ett tidigt skede i processen kring att ta
fram den reviderade strategin för barn och unga i Norden.

I remissförfarandet under utarbetandet av den reviderade strategin fram-
förde Nordiska rådets medborgarutskott bland annat vikten av att alla
sektorer i Nordiska ministerrådet inarbetar ett barn- och ungdomsper-
spektiv. För att Nordiska ministerrådet ska kunna lyfta det ansvarsfulla
arbetet med barn och unga inom alla sektorer är även satsningen på för-
bättrad kunskapsdelning och kompetenshöjande insatser väldigt relevant
och i linje med Nordiska rådets framställning 30/2014.

Vidare välkomnades insatsområdet stärkt stöd till utsatta barn och ung-
domar i Norden. Civilsamhället har en viktig roll i detta arbete varför det
fortsatta stödet till civilsamhället ses som positivt.

I förhållande till det utkast som diskuterades då har nu ytterligare en sek-
tor utnämns med speciellt ansvar, nämligen ministerrådet för regional ut-
veckling, vilket utskottet välkomnar.

Som framgår av framställning 30/2014 om förstärkning av barn- och ung-
domsstrategin i det nordiska samarbetet har Nordiska rådet ett stort en-
gagemang i barn- och ungdomssamarbetet inom Norden.

I förhållande till utkastet där dialogen med Nordiska rådet och Ungdomens
nordiska råd föreslogs ske årligen – i enlighet med rekommendationerna
från Framst. 30/2014 - noterar utskottet att detta nu förväntas ske
vartannat år. Utskottet bidrar gärna aktivt till utformningen av dessa av-
stämningar och ser fram emot en aktiv och konstruktiv dialog med Nor-
diska ministerrådet angående barn och ungas villkor i Norden.

Organisatoriskt kvarstår samarbetsministrarna som ansvariga för strate-
gin. Nordiska rådet har tidigare föreslagit att detta övergripande ansvar
kompletteras med en sakpolitisk ansvarig minister, då barn- och ung-
domsstrategin genom ett högprofilerat och sakkunnigt ministerbistånd
kunde stärkas. Inom de redan aktiva sektorsområdena i Nordiska mi-
nisterrådet finns ministrar med ansvar för barn och unga på nationell nivå.
Om en av dessa kunde aktiveras till att aktivt bidra sakpolitiskt på nordisk
nivå skulle områdets genomförande förbättras och en konstruktiv dialog
angående barn- och ungdomsperspektivet inom samtliga sektorer främ-
jas. Nordiska rådet beklagar att förslaget om förstärkning av strategin för
barn och unga genom aktivering av en sakpolitisk barn- och ungdomsmi-
nister på nordisk nivå inte hörsammats.

Emellertid ger den reviderade strategin ett starkare incitament till att hela
Nordiska ministerrådet inkluderar ett barn- och unga-perspektiv bland an-
nat genom att koppla ihop den tvärsektoriella strategin med övriga styr-
dokument såsom sektoriella bland annat de sektoriella samarbetspro-
grammen.
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Vidare har den övergripande målsättningen klargjort att hela ministerrå-
det i högre grad ska beakta och belysa barn och unga-dimensionen. De
tre utpekade insatsområdena i form av stöd till inkludering av utsatta barn
och unga, fortsatt samverkan och stöd till civilsamhället och förbättrad
kunskapsdelning och kompetenshöjande insatser välkomnas.

Oslo, 19 april 2016

André N. Skjelstad (V)
Arja Juvonen (saf)
Bengt Morten Wenstøb (H)
Bente Stein Mathisen (H), ordfö-
rande
Cassandra Sundin (SD)
Christian Juhl (EL)

Jenis av Rana (Mfl.)
Karen J. Klint (S)
Kåre Simensen (A)
Lennart Axelsson (S)
Mikael Staffas (Lib)
Rikard Larsson (S)
Sivert Haugen Bjørnstad (FrP)


