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PM 
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Ny organisering av nordiskt samarbete om 

funktionshinder 

Ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) lägger härmed fram ett 

ministerrådsförslag om en ny organisering av nordiskt samarbete om 

funktionshinder. 

 

Nordiska handikappolitiska rådet (NHR) har sedan det upprättades i 1997 

varit förankrat hos de nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM). NHR 

etablerades med syftet att vara rådgivande och policyskapande organ för 

Nordiska ministerrådet. 

 

Efter drygt tio års verksamhet beslutade MR-SAM i december 2008 att låta 

utvärdera NHR:s funktion (Oxford Research, 2009). 

 

Utvärderingen påvisade svagheter i Rådets mandat, organisering och 

resultat, häribland att: 

 NHR haft begränsad politisk genomslagskraft 

 det fanns en upplevd oklarhet kring NHR:s roll samt osäkerhet kring 

definitionen av dess målgrupp 

 nordiska paraplyorganisationer i liten utsträckning kände till NHR 

 NHR saknade en intern organisering som gav möjlighet för bred 

genomslagskraft 

 nyttovärdet av NHR:s verktyg generellt var låga 

 

På basen av utvärderingen och efter diskussioner på ÄK-S, beslutade MR-

SAM sedan den 10 september 2012 om en ny organisering av det nordiska 

samarbetet på funktionshinderområdet. ÄK-S skulle därefter ännu 

konkretisera sammansättningen och organiseringen av det nya rådets arbete. 

 

Nordiska ministerrådet i social- och hälsopolitik (MR-S) godkände den nya 

modellen för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder 10 juni 

2013. MR-SAM har godkänt förslaget 28 juni 2013. 
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Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – modellen i dag 

 

Målsättningen med en ny organisering är ett effektivt och politiskt relevant 

nordiskt samarbete som baserar sig på tydlighet och klar uppdelning vad 

gäller ansvar och roller. 

 

Förslaget innebär att: 

 

Förankring i 

Nordiska 

ministerrådet 

 Det nya Rådet ska lyda under Nordiska 
ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-
S) men ha en rådgivande funktion för alla 
sektorer i Nordiska ministerrådet. 

Rådets uppdrag 

 

 Rådet har en rådgivande funktion, vilket 
innebär att det bidrar med expertkunskap och 
att det konsulteras/hörs vid beredning av 
funktionshinderfrågor. 
 

 Rådet får uppdrag från Nordiska Ministerrådet 
men har rätt att på eget initiativ lyfta frågor 
och uppgifter som Rådet finner viktiga i det 
nordiska samarbetet på 
funktionshinderområdet. 

 
 Rådet ska även medverka i utformningen av 

den handlingsplan på funktionshinderområdet 
som tas fram av Nordens Välfärdscenter 
(NVC). 

Rådets 

sammansättning 

 Rådet består av åtta experter på 

funktionshindersfrågor och åtta representanter 

för funktionshindersorganisationerna i Norden. 

 

 Experterna nomineras av respektive nordiskt 

land och självstyrande område. 

Representanterna för 

funktionshindersorganisationerna nomineras av 

organisationerna (paraplyorganisationer eller 

liknande) i respektive nordiskt land och 

självstyrande område i en nationell konsultativ 

process som dokumenteras och presenteras för 

ÄK-S i samband med nomineringen. 

Sekretariat  NVC har sekretariatsansvaret för det nya 
rådet. 

Mandatperiod  Mandatet gäller från och med 1 juli 2013 till 30 

juni 2017 

Utvärdering  En utvärdering av Rådets verksamhet ska 

genomföras efter två år med syftet att 

undersöka om eventuella justeringar av 

organiseringen bör genomföras. 

 

 

Under utvecklings- och beslutsprocessen har speciellt rådets sammansättning 

diskuterats flera gånger. Det nuvarande förslaget inkluderar – förutom de 8 

nationella experterna – också en representant från de nationella 

intresseorganisationerna på funktionshinderområdet i alla nordiska länder 

samt Grönland, Färöarna och Åland, sammanlagt alltså 16 medlemmar. Det 

är viktigt, att genom organisationsrepresentanter, funktionshindrade 

personer i Norden själva har möjlighet att delta i rådets arbete. 

 

Det är också viktigt, att Rådet ger inspel i den nya handlinsplanen för 

funktionshinderområdet i Norden. Handlingsplanen kommer att vara ett 

styrdokument, där målsättningarna samt roll- och ansvarsfördelningen 
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förtydligas ytterligar för det nordiska funktionshinderarbetet. Också 

uppföljningen av arbetet kommer att beskrivas mera detaljerat i dokumentet. 

 

Hela mandatet, som är godkänt av både MR-S och MR-SAM, är som bilaga. 

 

Budgetmässiga konsekvenser av en ny organisering 

Den nya organiseringen av nordiskt samarbete om funktionshinder förväntas 

inte innebära några omfattande budgetmässiga förändringar för Nordiska 

ministerrådet. I 2012 allokerade NMR 1 122 000 DKK till NHR och år 2013 

har det allokerats 1 142 000 DKK. 
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BILAGA: 

MANDAT 

Till 

ÄK-S 

Kopia 

 

Från 

NMRS 

Ämne 

 

 

Mandat för Rådet för nordiskt samarbete om 

funktionshinder m.m. 

 

De nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) beslutade den 10 september 

2012 att tillsätta ett nytt råd för nordiskt samarbete om funktionshinder 

(härefter Rådet). Det nya Rådet ska lyda under Nordiska ministerrådet för 

social- och hälsopolitik (MR-S) men ha en rådgivande funktion för alla 

sektorer i Nordiska ministerrådet. 

 

1. Uppdrag 

Rådet har en rådgivande funktion, vilket innebär att det bidrar med 

expertkunskap och att det konsulteras/hörs vid beredning av 

funktionshinderfrågor. Rådet ska även medverka i utformningen av den 

handlingsplan på funktionshinderområdet som tas fram av Nordens 

Välfärdscenter (NVC). 

 

Rådet får uppdrag från Nordiska Ministerrådet men har rätt att på eget 

initiativ lyfta frågor och uppgifter som Rådet finner viktiga i det nordiska 

samarbetet på funktionshinderområdet. 

 
Rådet sammanträder minst två gånger om året. 

 

Rådet ansvarar för att skriftligen informera Nordiska ämbetsmannakommittén 

för social- och hälsopolitik (ÄK-S) om sin verksamhet inför kommitténs årliga 

höstmöte. En representant från Rådet kan på särskild inbjudan delta i ÄK-S 

möte.   

2. Sammansättning  

Rådet består av åtta experter på funktionshindersfrågor och åtta 

representanter för funktionshindersorganisationerna i Norden. Experterna 

nomineras av respektive nordiskt land och självstyrande område. 

Representanterna för funktionshindersorganisationerna nomineras av 

organisationerna (paraplyorganisationer eller liknande) i respektive nordiskt 

Nordiska ministerrådet 

Ved Stranden 18 

DK-1061 Köpenhamn K 

 

Tel +45 3396 0200 

Fax +45 3396 0202 

www.norden.org 

 

6 juni 2013 

12-00793-30 

 



 

 sida 5 av 6 

land och självstyrande område i en nationell konsultativ process som 

dokumenteras och presenteras för ÄK-S i samband med nomineringen.  

Representanterna för organisationerna ska regelbundet återkoppla Rådets 

arbete till organisationerna i respektive land och självstyrande område  

Medlem i Rådet får inte vara ledamot i någon av ämbetsmannakommittéerna 

eller representant i Nordiska ministerrådets institutioner, samarbetsorgan 

eller liknande.   

En suppleant ska utses för varje ordinarie medlem. Suppleanten ska endast 

närvara vid Rådets möten när den ordinarie medlemmen har förhinder. När 

ett land har ordförandeskapet tar landets suppleant den ordinarie 

medlemmens plats (se 2.3). I det fall vice ordföranden måste träda in som 

ordförande för ett möte har dennes suppleant rätt att närvara vid mötet.  

 

 

I händelse av att en ordinarie medlem inte kan fullfölja sitt uppdrag till 

mandatperiodens slut, tillträder suppleanten i dennes ställe. I det fallet kan 

en ny suppleant utses som ersättare för den som träder in som ordinarie 

medlem. 

 

2.1 Nominering och tillsättning 

Nomineringen sker efter förfrågan från Nordiska ministerrådets sekretariat. 

Jämställdhet mellan könen ska eftersträvas. 

 

ÄK-S tillsätter Rådets ordinarie medlemmar och suppleanter.   

 

2.2 Mandatperiod 

Medlemmarna och suppleanterna utses för en mandatperiod på två år med 

möjlighet till två års förlängning. 

 

2.3 Ordförande och vice ordförande 

Ordförandeskapet roterar mellan länderna i enlighet med rotationsordningen 

för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ordförandelandets och 

inkommande ordförandelandets experter träder in som Rådets ordförande 

respektive vice ordförande.  

  

2.4 Arbetsutskott 

Inom Rådet bildas ett arbetsutskott för att skapa kontinuitet i arbetet. 

Arbetsutskottet förbereder Rådets möten och kan vid behov bereda frågor 

mellan mötena. Arbetsutskottet utses för ett år och består av ordförande, 

vice ordförande och en representant för funktionshindersorganisationerna. 

Den senare representerar föregående års ordförandeskap.   

 

3. Sekretariat/Nordens Välfärdscenter 

NVC (Stockholm) är sekretariat för Rådet. Sekretariatet ansvarar för att i 

samarbete med Arbetsutskottet förbereda och följa upp Rådets möten.  

Sekretariatet sammanställer en rapport till Nordiska Rådet vartannat år om 

Nordiska ministerrådets verksamhet på funktionshindersområdet. 

 

4. Utvärdering 

En utvärdering av Rådets verksamhet ska genomföras efter två år med syftet 

att undersöka om eventuella justeringar av organiseringen bör genomföras. 

 

5. Finansiering 

Rådets verksamhet finansieras helt eller delvis av Nordiska ministerrådets 

budget i form av en projektbeviljning. 

 

Arvode för medlemskap i Rådet utgår inte. 

 

6. Ekonomiförvaltning 
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NVC är Rådets sekretariat och därmed förvaltningsorgan för Rådet. 

 

Nordiska ministerrådets ”Standardbetingelser för Nordiska ministerrådets 

projektkontrakt” och ”Reglement för budget, ekonomiförvaltning, 

räkenskaper och revision för verksamheter över Nordiska ministerrådets 

budget” gäller för verksamheten. Nordiska ministerrådet (MR-S) kan utfärda 

ytterligare instruktioner för Rådets förvaltning och ekonomi. 

 

Årsredovisning, som omfattar årsräkenskaper och verksamhetsberättelse, 

ska tillsammans med revisionsberättelsen godkännas av NMRS. 

 

7. Giltighet 

Mandatet gäller till och med den 30 juni 2017. 

 


