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UTSKOTTSFÖRSLAG 

 

 

Utskottsförslag 
Förstärkning av barn- och ungdomsstrategin i 
det nordiska samarbetet 

1. Utskottens förslag 

Medborgar- och konsumentutskottet, kultur- och utbildningsutskottet samt 
välfärdsutskottet föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att utse en minister i Nordiska ministerrådet till barn- och ungdoms-
ansvarig med uppdraget att sakpolitiskt följa upp Strategin för barn 
och unga i Norden samt att säkra en barn- och ungdomspolitisk kom-
petens på alla nivåer i det nordiska samarbetet 
 
att stärka Nordiska barn- och ungdomskommitténs (NORDBUKs) 
mandat för att säkra barn- och ungdomspolitisk kompetens i det nor-
diska samarbetet, och bland annat inkludera en regelbunden dialog 
mellan NORDBUK och ovanstående minister/barn- och ungdomsan-
svarig 
 
att förstärka och säkra barn- och ungdomspolitisk kompetens genom 
kunskapshöjande insatser för de olika sektorerna samt möjligöra en 
nordisk plattform för erfarenhetsutbyte mellan barn- och ungdomspo-
litiska aktörer i Norden 
 
att utsedd minister håller en årlig dialog med Nordiska rådet och Ung-
domens nordiska råd kring genomförandet av Strategin för barn och 
unga i Norden  

2. Bakgrund 

Nordiska samarbetet för barn och unga 
Barn och ungas välbefinnande är en helt central del i den nordiska välfärds-
staten. De nordiska länderna är ofta kända i omvärlden för att ha en stark 
barn- och ungdomspolitik, det är en del av det nordiska varumärket. Samti-
digt fyller FNs barnkonvention 25 år den 20 november 2014. Många framsteg 
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har skett de senaste 25 åren, men fortfarande visar undersökningar att två 
av tio barn i Norden vantrivs och upplever utanförskap.1 Dessutom kan kon-
stateras att barn och unga med funktionsnedsättningar är speciellt sår-
bara/utsatta.  
 
Här har Nordiska Rådet en möjlighet att vara med till att förstärka den poli-
tiska fokusen på området.       
 
Det nordiska samarbetet för barn och unga är ett tvärsektoriellt samarbets-
område, och barn- och ungdomsperspektivet ska tas tillvara inom Nordiska 
ministerrådets alla olika sektorer.  
 
Samarbetet styrs av Strategin för barn och unga i Norden som antogs av 
samarbetsministrarna 2009 och som har som vision att Norden ska vara den 
bästa platsen i världen för barn och unga att växa upp i. Just nu utvärderas 
strategin, inför en framtida uppdatering. 
 
Nordiska ministerrådet har sedan 2006 organiserat sitt samarbete kring barn 
och unga genom Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK, som är 
rådgivande och samordnande i barns- och ungdomspolitiska frågor. Kommit-
tén sorterar sedan 2007 direkt under de nordiska samarbetsministrarna (MR-
SAM).2  
 
Kommittén består av åtta myndighetsrepresentanter från de nordiska länder-
na och fem representanter från ländernas ungdomsorganisationer, och sam-
manträder 2-3 gånger om året. NORDBUK driver viss egen verksamhet ge-
nom att finansiera barn- och ungdomsprojekt. Dessutom bevakar NORDBUK 
och driver på barn- och ungdomsfrågorna inom Nordiska ministerrådet ge-
nom att följa upp kring de olika sektorernas inkludering av barn- och ung-
domsperspektivet vid en årlig rapportering. Men idag saknas en politisk barn- 
och ungdomsförankring i detta arbete. 
 
Förutom det övergripande barn- och ungdomsområdet har bland annat tre 
sektorer inom Nordiska ministerrådet pekats ut som specifikt relevanta för 
barn- och unga: Ministerrådet för social- och hälsofrågor, Ministerrådet för 
utbildning och forskning samt Ministerrådet för arbetsliv, som alla tre har 
barn- och unga som specifik målgrupp. 
 
Vidare har Nordiskt välfärdscenter, NVC, som är en institution under Nordiska 
ministerrådets social- och hälsosektor, stor erfarenhet av projektarbete med 
fokus på barn och unga, med projekt om bland annat barnfattigdom och 
ungas psykiska hälsa.  
 
En annan aktör vad gäller barn- och ungdomsprojekt är Kulturkontakt Nord 
som sedan januari 2013 tagit över administrationen av NORDBUK's stödord-
ningar för barn och unge i Norden. 
 
Nordiska rådets arbete med barn- och unga 
Nordiska rådet har arbetat med barn och ungas rättigheter såväl som fokuse-
rat på sårbara unga i Norden under en längre period. Ett axplock från Nor-
diska rådets barn- och ungdomsfokus inkluderar exempelvis Rek 
19/2008/velferd om hvordan krenkede barn blir syke voksne3 med fokus på 
ungas hälso- och sociala problem och behovet av tvärsektoriell och tvärve-

                                               
1 I enlighet med rapporten från danska Sundhedsstyrelsen om Mistrivsel blandt skolebørn  Källa: 
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/CFF/MentalSundhed/MistrivselBlandtSkoleboern.pdf 

 
2 Nordiska arbetspapper: Nordiska samarbetet för barn och unga – historien om hur samarbetet 
växte fram: http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2014-918  
 
3 Välfärdsutskottet behandlade det senaste meddelandet från Nordiska ministerrådet vid mötet 27 
juni och beslutade att upprätthålla rekommendationens två återstående att-satser om att etablera 
en nordisk barnbarometer och etablering av en nordisk koordinator för utsatta barn och unga  
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tenskaplig satsning för att samla och förmedla kunskap och goda exempel 
hur man stödja dessa barn och unga. Vidare har Nordiska rådet uppmärk-
sammat brister i omsorgen av traumatiserade barn i behov av psykiatrisk be-
handling (Rek. 23/2005/välfärd) såväl som Rek.9/2013/velferd om Social in-
vestering i Norden med fokus på tidiga insatser för barn och unga för att för-
hindra livslånga utanförskap, och därmed ta ett samhällsekonomiskt ansvar 
och minska human såväl som ekonomisk belastning långsiktigt.  
 
På senare tid har även Nordiska rådet uppmanat de nordiska regeringarna att 
synliggöra de rättigheter barn och unga har, bland annat genom att anordna 
en gemensam barnrättighetsdag i skolan och skapa apps med lättillgänglig 
information om barnrättigheter, i Rek 16/2013/kultur om Skolans markering 
av barns rättigheter4. Dessutom har man rekommenderat förstärka barnrät-
tighetsperspektivet inom det nordiska samarbetet i Rek 8/2014/medborger5 
genom mer systematisk uppföljning av barnrättighetsperspektivet inom Nor-
diska ministerrådets verksamhet, såväl som ökat skydd av barn och unga på 
internet, speciellt vad gäller risk för s.k. grooming6, och nätkriminalitet. 

3. Utskottens synpunkter 

Nordiska rådets kultur- och utbildningsutskott, medborgar- och konsument-
utskott och välfärdsutskott vill betona att barn- och ungas rättigheter, infly-
tande och delaktighet utgör en grundläggande del av den nordiska välfärds-
modellen.  
 
Utifrån den ovanstående erfarenheten med barn- och ungdomspolitiska frå-
gor på nordisk nivå har utskotten dragit följande slutsatser:  
 
Barn- och ungdomspolitiskt 

 Den barn- och ungdomspolitiska kärnan, i form av ett starkt barn-
rättsperspektiv såväl som delaktighet av barn och unga i de beslut 
som berör dem, är otillräcklig inom det nordiska samarbetet, då re-
presentanterna från ungdomsorganisationerna inom NORDBUK inte 
kan ersätta barn- och ungdomsrepresentation inom de sektoriella ak-
tiviteterna i det nordiska samarbetet. Vidare behöver barnrätts-
perspektivet stärkas då det endast har genomslag i vissa sektorer 
 

 Det finns ett behov av politisk drivkraft för att säkra att den politiskt 
antagna Strategin för barn och unga genomslag inom det sektoriella 
samarbetet 
 

 Det finns behov för förstärkning av den existerande strategin och de 
politiska mål som redan antagits. Strategin för barn och unga i Nor-
den utgör en god grund, men det verkar saknas kompetens och verk-
tyg i sektorerna för att förverkliga den på ett målinriktat och strate-
giskt sätt 

 
Struktur/organisering av barn- och ungdomsfrågorna inom det nordiska sam-
arbetet 

 Den nordiska barn- och ungdomskommittén – NORDBUK - är en 
tjänstemannakommitté som har ett allt för otydligt och brett uppdrag 
och mandat och därmed begränsat genomslag i förhållande till övrig 
verksamhet inom Nordiska Ministerrådet 

 att sektorerna inom Nordiska ministerrådet har en hel del aktiviteter 
för barn- och unga, men att det ofta saknas en strategisk koppling till 
den övergripande strategin för barn och unga 

                                               
4 Kultur- och utbildningsutskottet behandlade de nordiska regeringarna svar vid mötet den 23 sep-
tember (dagordningspunkt 72/14) och beslutade att avskriva rekommendationen 
 
5 Medborgar- och konsumentutskottet behandlade Nordiska ministerrådets svar vid mötet den 23 
september (dagordningspunkt 49/14) och föreslog att avskriva rekommendationen. 
 
6 Definition av grooming: att bygga upp ett tillitsförhållande med ett barn, typiskt via chatkanaler 
på internet, med tanke om att senare begå övergrepp på barnet 
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 vidare behövs förstärkt kompetens gällande betydelsen av ett barn- 
och ungdomsperspektiv och praktiska verktyg för att stärka områdets 
tvärsektoriella genomslag strategiskt 

 
Den strategiska placeringen av NORDBUK under samarbetsministrarnas an-
svar är positiv och logisk utifrån ett resursmässigt och tvärsektoriella fokus, 
men verkar inte vara tillräcklig för att få ett konkret genomslag inom det öv-
riga nordiska samarbetet. Därför föreslår nu Nordiska rådet en bättre barn- 
och ungdomspolitisk uppföljning av det tvärsektoriella arbetssättet. 
 
Med tanke på att det redan nu inom den befintliga strukturen i Nordiska mi-
nisterrådet finns ministrar som förutom den formella roll de har i de sektori-
ella ministerråden även har ett barn- och ungdomspolitiskt minister-uppdrag 
i tillägg, skulle det vara lämpligt att engagera denna sakpolitiska kompetens 
och drivkraft bättre inom det nordiska samarbetet. Förslagsvis kunde Nor-
diska ministerrådet utse en av dessa ministrar som barn- och ungdomsan-
svarig med uppdrag att strategiskt och sakpolitiskt följa upp Strategin för 
barn och unga i Norden. 
 
Vidare ser utskotten ett behov för att stärka det tvärsektoriella barn- och 
unga-arbetet inom det nordiska samarbetet genom att ta fram konkreta 
verktyg och metoder. 
 
Nordiska rådet finner det önskvärt att stärka den Nordiska barn- och ung-
domskommitténs mandat för ett tydligare genomslag tvärsektoriellt inom det 
nordiska samarbetet generellt. NORDBUK skulle kunna bistå barn- och ung-
domsansvarig minister med barn- och ungdomssektoriell expertis och en re-
gelbunden dialog mellan utsedd minister och NORDBUK är önskvärd, i tillägg 
till NORDBUKs rapportering till Nordiska samarbetsministrarna. 
 
Nordiska rådet anser det angeläget att barn och unga är delaktiga i beslut 
och speciellt viktigt att involvera sårbara barn och ungas erfarenheter i det 
nordiska samarbetet och uppmanar till direkt dialog med barn och unga och 
representanter för dessa. Bland annat kan barn- och ungdomspanelen som 
använts av Børnerådet i Danmark nämnas som ett framgångsrikt exempel på 
delaktighet av barn- och unga i beslutsprocesser.  
 
På nordisk nivå vore det intressant att koppla samman Nordiskt välfärdscen-
ters erfarenhet från hearings med fosterbarn och utsatta barn såväl som barn 
och ungdomspaneler med NORDBUKs arbete. Nordiska rådet föreslår vidare 
att hearings och barn- och ungdomspaneler därför bör övervägas att inklude-
ras mer frekvent som ett instrument inom det nordiska samarbetet för att 
stärka barn- och ungdomsperspektivet. Vidare rekommenderas en nordisk 
plattform för erfarenhetsutbyte mellan barn- och ungdomspolitiska aktörer i 
Norden. Här kan ett strategiskt samarbete med aktörer såsom exempelvis 
UNICEF och barnombudsmännen i de respektive nordiska länderna utvecklas 
som ett sätt att säkra en större strategisk förankring och genomslagskraft av 
barn- och ungdomsfrågorna mer generellt. 
 
Vidare skulle den årliga uppföljningen av barn- och unga-strategin kunna 
stärkas politiskt genom att hålla en dialog med Nordiska rådet och Ungdo-
mens nordiska råd, exempelvis i samband med en av sessionerna. För-
slagsvis kan detta anordnas som en muntlig redogörelse i plenum eller i form 
av rundabordssamtal mellan minister, parlamentariker och Ungdomens nor-
diska råd. 
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4. Konklusion 

Mot denna bakgrund föreslår kultur- och utbildningsutskottet, medborgar- 
och konsumentutskottet och välfärdsutskottet att 
 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att utse en minister i Nordiska ministerrådet till barn- och ungdoms-
ansvarig med uppdraget att sakpolitiskt följa upp Strategin för barn 
och unga i Norden samt att säkra en barn- och ungdomspolitisk kom-
petens på alla nivåer i det nordiska samarbetet 
 
att stärka Nordiska barn- och ungdomskommitténs (NORDBUKs) 
mandat för att säkra barn- och ungdomspolitisk kompetens i det nor-
diska samarbetet, och bland annat inkludera en regelbunden dialog 
mellan NORDBUK och ovanstående minister/barn- och ungdomsan-
svarig 
 
att förstärka och säkra barn- och ungdomspolitisk kompetens genom 
kunskapshöjande insatser för de olika sektorerna samt möjligöra en 
nordisk plattform för erfarenhetsutbyte mellan barn- och ungdomspo-
litiska aktörer i Norden 
 
att utsedd minister håller en årlig dialog med Nordiska rådet och Ung-
domens nordiska råd kring genomförandet av Strategin för barn och 
unga i Norden  
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Medborgar- och konsumentutskottet 
Annicka Engblom (M), ordförande 
Bjørt Samuelsen (Tj.) 
Elín Hirst (Sj.) 
Henrik Dam Kristensen (S) 
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Liselott Blixt (DF) 
Peter Johnsson (S) 
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Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 
Villum Christensen (LA) 
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Eeva-Johanna Eloranta (sd) 
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Finn Sørensen (EL) 
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