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PM 

Till 
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Från 

Nordiska ministerrådet 

Ämne 

 

 

Meddelande om rekommendation 

 «Förstärkning av barn- och ungdomsstrategin i 
det nordiska samarbetet» Framställning. 

30/2014 

 

Framställning 30/2014 lyder: 

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

 

att utse en minister i Nordiska ministerrådet till barn- och 

ungdomsansvarig med uppdraget att sakpolitiskt följa upp Strategin 

för barn och unga i Norden samt att säkra en barn- och 

ungdomspolitisk kompetens på alla nivåer i det nordiska samarbetet 

 

att stärka Nordiska barn- och ungdomskommitténs (NORDBUKs) 

mandat för att säkra barn- och ungdomspolitisk kompetens i det 

nordiska samarbetet, och bland annat inkludera en regelbunden 

dialog mellan NORDBUK och ovanstående minister/barn- och 

ungdomsansvarig 

 

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 

ungdomspolitiska aktörer i Norden 

 

att utsedd minister håller en årlig dialog med Nordiska rådet och 

Ungdomens nordiska råd kring genomförandet av Strategin för barn 

och unga i Norden  

 

 

Nordisk Ministerråd meddelar:  

 

Nordiska ministerrådet delar Nordiska rådets synpunkter om att Strategin för 

barn och unga i Norden behöver revideras och förtydligas. Det var av den 

anledningen som Nordiska samarbetskommittén, NSK, initierade till en 

översyn och utvärdering av strategin. Nordiska ministerådets tolkning av 

utvärderingen är att det huvudsakligen inte är innehållet i strategin som 

bidragit till dess osynlighet inom Nordiska ministerrådet. Det har snarare att 

göra med ett bristande syftesanalys, synliggörande samt stöd till 
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implementering av strategin. Nordiska ministerrådet menar att resultatet av 

utvärderingen ligger väl i linje med den pågående moderniseringsreformen, 

särskilt i relation till arbetet med att få ett ökat fokus på politik och att stärka 

det tvärsektoriella politiska samarbetet. Utvärderingens resultat har även 

tydliga kopplingar till moderniseringsreformens mål om ett mer effektivt 

sekretariat. Utifrån utvärderingens resultat har NSK beslutat att det under 

2015 ska inledas en process för att ta fram underlag för reviderat 

samarbetsprogram/strategi. I denna process ska bland annat berörda 

sektorer identifiera politiskt prioriterade områden av tvärsektoriell karaktär 

som berör barn och unga. Processen innehåller även framtagande av 

implementeringsplan samt tydliggörande av roller och ansvar för ett reviderat 

samarbetsprogram/strategi. 

 

Nordiska rådet har rekommenderat Nordiska ministerrådet att utse en 

ansvarig minister för att följa upp Strategin för barn och unga i Norden samt 

att säkra en barn- och ungdomspolitisk kompetens. Det är MR-SAM som är 

övergripande ansvarigt ministerråd för det generella arbetet med barn och 

unga inom ministerrådet. Det betyder också att ordföranden i MR-SAM har 

särskilt ansvar för frågorna under sitt ordförandeskapsår och har det formella 

ansvaret att följa upp arbetet. 

 

Nordiska rådet har rekommenderat Nordiska ministerrådet att stärka 

Nordiska barn- och ungdomskommitténs (NORDBUK) mandat för att säkra 

barn- och ungdomspolitisk kompetens i det nordiska samarbetet, och bland 

annat inkludera en regelbunden dialog mellan NORDBUK och ovanstående 

minister/barn- och ungdomsansvarig.  

 

Under 2014 har det genomförts en extern analys av NORDBUK:s organisering 

och mandat med syftet att stärka det barn- och ungdomspolitiska samarbetet 

inom Nordiska ministerrådet. Denna analys har bland annat resulterat i ett 

förslag på reviderade stadgar för NORDBUK som kommer beslutas av MR-

SAM under våren 2015. De reviderade stadgarna tydliggör kommitténs 

mandat, uppdrag och säkerhetsställer en dialog med berörda ministerråd, 

inklusive MR-SAM. 

 

Nordiska rådet har rekommenderat Nordiska ministerrådet 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 ungdomspolitiska aktörer i Norden.  

 

NORDBUK redan tidigare avsatt medel och beslutat att (inom ramen för 

kommitténs nu gällande handlingsplan 2014-2017) ta fram metoder och 

verktyg på hur sektorerna inom Nordiska ministerrådet kan arbeta med barn- 

och ungdomsperspektiv. Ett arbete som planeras tas fram i dialog med 

facksektorerna. I enlighet med NORDBUK:s handlingsplan ska kommittén och 

ordförandelandet Danmark fokusera på arbetet med att stödja integrering av 

ett barn- och ungdomsperspektiv inom ministerrådet under 2015. En viktig 

del i det fortsatta arbetet är att få ett verktyg som stödjer kommande 

återrapporteringar från sektorerna till NORDBUK, som sedan lägger grunden 

för det som nu är NORDBUK:s Årsrapport. I tillägg till detta ska NORDBUK 

undersöka vad för typ av kompetenshöjande insatser som det finns behov av 

inom Nordiska ministerrådet relaterat till barn- och ungdomspolitik.  

 

De nordiska barnombudsmännen/barneombuden/børnerådet tar alla fram 

kunskap om barn och unga i utsatta situationer, kunskap som kan spridas på 

nordisk nivå. NORDBUK initierade och arrangerade ett nordiskt 

barnrättsseminarium i samband med Nordiska Rådets session i Stockholm i 

oktober 2014, något som dessa aktörer var mycket positiva till och som var 

en grund för fortsatt samverkan och plattform för erfarenhetsutbyte på 

området. NORDBUK har i sin Årsrapport 2014 bett MR-SAM om mandat att 

utveckla det nordiska samarbetet kring barns rättigheter. 
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Nordiska rådet har rekommenderat Nordiska ministerrådet att utsedd 

minister håller en årlig dialog med Nordiska rådet och Ungdomens nordiska 

råd kring genomförandet av Strategin för barn och unga i Norden. Nordiska 

ministerrådet menar att denna dialog kan vid behov inkluderas i den 

regelbundna dialog som ordföranden i MR-SAM har med Nordiska rådet under 

året, förslagsvis i samband med att NORDBUK:s årsrapport är beslutad av 

MR-SAM. Ministerrådet menar att Nordiska rådet vid dessa tillfällen bör 

ansvara för att invitera Ungdomens Nordiska råd för att delta i dialogen. 

 

Nordiska ministerrådet anser att rekommendationen med bakgrund av 

ovanstående information uppfylls. 

 

 

 


