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TILMÆLI

Börn og ungmenni á Norðurlöndum
– þverfagleg stefna Norrænu
ráðherranefndarinnar 2016–2022

Með vísan í 45. og 56. gr. Helsingforssamningsins samþykkti Norður-
landaráð þann 19. apríl 2016 eftirfarandi tilmæli að tillögu norrænu
velferðarnefndarinnar.

Norðurlandaráð beinir þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar

að hún hrindi í framkvæmd ráðherranefndartillögu: „Börn
og ungmenni á Norðurlöndum – þverfagleg stefna Norrænu
ráðherranefndarinnar 2016–2022“ að teknu tilliti til sjónar-
miða sem fram koma í nefndarálitinu.

Ósló, 19. apríl 2016

Henrik Dam Kristensen

Forseti Norðurlandaráðs

Britt Bohlin

Framkvæmdastjóri Norðurlandaráðs
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Fylgiskjal:

Nefndarálit norrænu velferðarnefndarinnar um

Ráðherranefndartillögu:
Börn og ungmenni á Norðurlöndum
– þverfagleg stefna Norrænu
ráðherranefndarinnar 2016–2022

Tillaga

Norræna velferðarnefndin leggur til að

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar

að hún hrindi í framkvæmd ráðherranefndartillögu: „Börn og
ungmenni á Norðurlöndum – þverfagleg stefna Norrænu ráðherra-
nefndarinnar 2016–2022“ að teknu tilliti til sjónarmiða sem fram
koma í nefndarálitinu.

Forsaga

Núverandi stefna Norrænu ráðherranefndarinnar, Stefna í málefnum barna
og ungmenna á Norðurlöndum, var mótuð og samþykkt á árinu 2009.
Gerð var utanaðkomandi úttekt á stefnunni árið 2014.

Norðurlandaráð beindi á árinu 2014 tilmælum til Norrænu ráðherra-
nefndarinnar (tilmæli 30/2014) um að efla hið almenna og þverfaglega
starf með börn og ungmenni, þar á meðal nýja stefnu.

Nefndum Norðurlandaráðs gafst kostur á að tjá sig um drögin að hinni
nýju stefnu í málefnum barna og ungmenna á meðan sú vinna stóð yfir á
árinu 2015.

Ný stefna Norrænu ráðherranefndarinnar, Börn og ungmenni á Norður-
löndum, er þverfaglegs eðlis og felst í samþættingu sjónarmiða barna og
ungmenna á öllum samstarfssviðum ráðherranefndarinnar.

Almenn markmið stefnunnar eru að (1) ráðherranefndin í heild sinni leggi
sig meira fram við að flétta réttindi barna og ungmenna inn í starf sitt
þannig að betur verði hugað að og hlustað á það sem börn og ungmenni
hafa að segja. Jafnframt að (2) Norræna ráðherranefndin beini í auknum
mæli sjónum að þremur stefnumótandi aðgerðasviðum, sem samkvæmt
stefnu þessari eru mikilvægust í starfinu fram til ársins 2022.

Þrjú stefnumótandi aðgerðasvið eru tilgreind:
1) öflugur stuðningur við viðkvæm börn og ungmenni og aðild þeirra,
2) áframhaldandi samstarf og stuðningur við borgaralegt samfélag,
3) betri þekkingarmiðlun og aukin færniþróun.

Sex ráðherranefndir bera sérlega ábyrgð á málefnum barna og ungmenna
en þær eru ráðherranefndin um vinnumál, ráðherranefndin um jafnréttis-
mál, ráðherranefndin um menningarmál, ráðherranefndin um byggða-
stefnu, ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál og ráðherranefndin
um menntamál og rannsóknir.
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Sjónarmið nefndarinnar

Norræna velferðarnefndin fagnar því að Norræna ráðherranefndin hafi
kallað nefndir Norðurlandaráðs til á fyrri stigum ferlisins við mótun nýrrar
stefnu í málefnum barna og ungmenna á Norðurlöndum.

Í umsagnarferlinu við gerð nýju stefnunnar lét borgara- og neytendanefnd
Norðurlandaráðs þá skoðun í ljós að mikilvægt væri að flétta sjónarmið
barna og ungmenna inn í starf á öllum sviðum Norrænu ráðherranefndar-
innar. Eigi Norræna ráðherranefndin að geta vakið athygli á því ábyrgðar-
mikla starfi að málefnum barna og ungmenna, sem unnið er á öllum
samstarfssviðum, er afar brýnt að bæta þekkingarmiðlun og færniþróun,
eins og fram kemur í tilmælum Norðurlandaráðs 30/2014.

Þá fagnaði nefndin því að sérstakt aðgerðasvið væri helgað öflugum
stuðningi við viðkvæm börn og ungmenni á Norðurlöndum. Borgaralegt
samfélag gegnir mikilvægu hlutverki í því starfi og því ber að fagna að
stuðningi við borgaralegt samfélag verði haldið áfram.

Frá því að rætt var um drögin á sínum tíma hefur ein ráðherranefnd bæst í
hóp þeirra, sem bera sérlega ábyrgð á stefnunni en það er ráðherra-
nefndin um byggðastefnu. Fagnar nefndin því.

Eins og fram kemur í tilmælum 30/2014 um eflingu barna- og ungmenna-
stefnu í norrænu samstarfi lætur Norðurlandaráð samstarf um málefni
barna og ungmenna á Norðurlöndum sig miklu varða.

Þegar stefnan var í mótun var rætt um að haft yrði árlegt samráð við
Norðurlandaráð og Norðurlandaráð æskunni um framvindu stefnunnar –
eins og lagt var til í tilmælum 30/2014. Nefndin tekur eftir því að nú er
talað um að slíkt samráð verði annað hvert ár.  Nefndin er reiðubúin til að
taka þátt í útfærslu á umræddum væntingum og bíður fagnandi eftir virku
og uppbyggjandi samráði við Norrænu ráðherranefndina um kjör barna og
ungmenna á Norðurlöndum.

Samkvæmt skipulagi eru það enn sem áður samstarfsráðherrarnir sem
bera ábyrgð á stefnunni. Norðurlandaráð hefur áður lagt til að fagráðherra
verði ábyrgur fyrir málaflokknum enda myndi áberandi fagráðherra vera
stefnu í málefnum barna og ungmenna til framdráttar. Á þeim samstarfs-
sviðum Norrænu ráðherranefndarinnar þar sem starf fer fram, er að finna
fagráðherra sem bera ábyrgð á málefnum barna og ungmenna í heima-
landi sínu. Ef einhver þeirri væri reiðubúinn til þess að leggja málefnalega
þyngd í norrænt samstarf myndi framkvæmdin eflast sem og uppbyggilegt
samráð um sjónarmið barna og ungmenna á öllum samstarfssviðum.
Norðurlandaráð harmar að tillagan um að virkja fagráðherra á sviði barna
og ungmenna til þess að efla norræna stefnu í málefnum barna og
ungmenna hafi ekki náð fram að ganga.

Hinsvegar er nýja stefnan Norrænu ráðherranefndinni sterkari hvatning en
áður til þess að samþætta sjónarmið barna og ungmenna, meðal annars
með því að tengja hina þverfaglegu stefnu við önnur stefnumótunarskjöl,
til dæmis samstarfsáætlanir fagsviðanna.
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Ennfremur kveður almennt markmið stefnunnar skýrt á um að öll
ráðherranefndin hugi meira að málefnum barna og ungmenna og hlusti
eftir þeim. Aðgerðasviðunum þremur er fagnað, það er stuðningi við
þátttöku viðkvæmra barna og ungmenna, áframhaldandi samstarf og
stuðning við borgaralegt samfélag og betri þekkingarmiðlun og aukna
færniþróun.

Ósló, 19. apríl 2016

André N. Skjelstad (V)
Arja Juvonen (saf)
Bengt Morten Wenstøb (H)
Bente Stein Mathisen (H),
formaður
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)


