
 
 

 Sida 1 av 4 

Nordiska rådet 

Fremst. 
30/2014/medborgar 
D 2015 

Tidigare nummer: 
A 1629/medborgar 

Behandlas i: 
Medborgar- och 
konsumentutskottet 

J.nr. 14-00232-17 
 
 

BETÄNKANDE ÖVER MEDDELANDE OM 
FRAMSTÄLLNING 

 

 

Förstärkning av barn- och ungdomsstrategin i 
det nordiska samarbetet 

1. Rekommendation 

Rekommendationen har följande formulering: 
 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

(1) att utse en minister i Nordiska ministerrådet till barn- och ung-
domsansvarig med uppdraget att sakpolitiskt följa upp Strategin 
för barn och unga i Norden samt att säkra en barn- och ungdoms-
politisk kompetens på alla nivåer i det nordiska samarbetet 
 

(2) 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 ung-
domsansvarig 
 

(3) att förstärka och säkra barn- och ungdomspolitisk kompetens ge-
nom kunskapshöjande insatser för de olika sektorerna samt möjli-
göra en nordisk plattform för erfarenhetsutbyte mellan barn- och 
ungdomspolitiska aktörer i Norden 
 

(4) att utsedd minister håller en årlig dialog med Nordiska rådet och 
Ungdomens nordiska råd kring genomförandet av Strategin för 
barn och unga i Norden  

 

2. Meddelande från Nordiska ministerrådet 

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 
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som bidragit till dess osynlighet inom Nordiska ministerrådet. Det har sna-
rare att göra med ett bristande syftesanalys, synliggörande samt stöd till 
implementering av strategin. Nordiska ministerrådet menar att resultatet 
av utvärderingen ligger väl i linje med den pågående moderniseringsre-
formen, särskilt i relation till arbetet med att få ett ökat fokus på politik 
och att stärka det tvärsektoriella politiska samarbetet. Utvärderingens re-
sultat 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 re-
viderat samarbetsprogram/strategi. I denna process ska bland annat be-
rörda sektorer identifiera politiskt prioriterade områden av tvärsektoriell 
karaktär som berör barn och unga. Processen innehåller även framta-
gande av implementeringsplan samt tydliggörande av roller och ansvar för 
ett reviderat samarbetsprogram/strategi. 
 
Nordiska rådet har rekommenderat Nordiska ministerrådet att utse en an-
svarig 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 Nor-
diska 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 organise-
ring 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 kom-
mittén 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 barn-
rättsseminarium i samband med Nordiska Rådets session i Stockholm i ok-
tober 2014, något som dessa aktörer var mycket positiva till och som var 
en grund för fortsatt samverkan och plattform för erfarenhetsutbyte på 
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området. NORDBUK har i sin Årsrapport 2014 bett MR-SAM om mandat 
att utveckla det nordiska samarbetet kring barns rättigheter. 
 
Nordiska rådet har rekommenderat Nordiska ministerrådet att utsedd mi-
nister håller en årlig dialog med Nordiska rådet och Ungdomens nordiska 
råd kring genomförandet av Strategin för barn och unga i Norden. Nor-
diska 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 be-
slutad av MR-SAM. Ministerrådet menar att Nordiska rådet vid dessa till-
fällen bör ansvara för att invitera Ungdomens Nordiska råd för att delta i 
dialogen. 
 
Nordiska ministerrådet anser att rekommendationen med bakgrund av 
ovanstående information uppfylls. 

3. Utskottets betänkande 

Medan Medborgar- och konsumentutskottet är det ansvariga utskottet för 
ärendet, har förslaget tagits fram gemensamt med kultur- och utbild-
ningsutskottet och välfärdsutskottet, varvid två av tre involverade utskott 
har bidragit till behandlingen av Nordiska ministerrådets svar. 
 
Medborgar- och konsumentutskottets synpunkter 
Medborgar- och konsumentutskottet välkomnar Nordiska ministerrådets 
ambition att stärka genomförandet av den nordiska barn- och ungdoms-
strategin genom förstärkt tvärsektoriellt samarbete inom Nordiska mi-
nisterrådet. 
 
Angående barn- och ungdomsansvarig minister: 
Emellertid noteras att Nordiska ministerrådet väljer att inte stärka den 
sakpolitiska kompetensen på ministernivå, vilket är beklagligt då den stra-
tegiska placeringen av ansvaret för barn- och ungdomsstrategin skulle 
kunna stärkas genom att kompletteras med en barn- och ungdomsansva-
rig minister. Nordiska rådets utskott vill gärna ha en förklaring till detta 
beslut.  
 
Med tanke på att det redan i de befintliga i ministerrådet finns ministrar 
som har detta ansvarsområde på nationell nivå skulle det inte kräva den 
stora insatsen, samtidigt som det sakpolitiska genomslaget skulle främjas.  
 
Angående Nordiska barn- och ungdomskommitténs mandat: 
Utskottet noterar tydliggörandet av Nordiska barn- och ungdomskommit-
téns (NORDBUKs) mandat och uppdrag såväl som säkerhetsställandet av 
dialogen med berörda ministerråd, inklusive MR-SAM. 
 
Angående förstärkt barn- och ungdomspolitisk kompetens inom de 
olika sektorerna inom Nordiska ministerrådet samt nordisk platt-
form för erfarenhetsutbyte mellan barn- och ungdomspolitiska ak-
törer i Norden 
Det påbörjade arbetet med att ta fram metoder och konkreta verktyg för 
att säkra ökad barn- och ungdomspolitisk kompetens inom Nordiska mins-
terrådets olika sektorer är positiv, och medborgar- och konsumentutskot-
tet ser fram emot att höra mer om detta när det verkställts 
 
Utskottet uppskattade det nordiska barnrättsseminariet vid sessionen i 
Stockholm 2014 och stödjer den fortsatta vidarerutvecklingen av en ge-
mensam nordisk plattform för utbyte av erfarenheter – det är angeläget 
att sätta fokus på barnrättighetsområdet och bidra till ett konstruktivt ut-
byte och vidare policyutveckling inom Norden. 
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Angående årlig politisk dialog med Nordiska rådet och UNR om ge-
nomförande av strategin för barn och unga 
Nordiska ministerrådet vill inte, i tillägg till samarbetsministrarnas över-
gripande strategiska ansvar, stärka barn- och ungdomspolitiska samar-
betet genom att utse en sakpolitisk barn- och ungdomssansvarig minister 
(från de ministrar som redan är engagerade inom Ministerrådet), utan ser 
snarare att en eventuell dialog kring barn- och ungdomsstrategin sker ge-
nom den regelbundna dialog som förs mellan Nordiska rådet och Samar-
betsministrarnas ordförande. Vidare föreslås Nordiska rådet att ansvara 
för involveringen av Ungdomens nordiska råd.  
 
Medan utskottet välkomnar möjligheten till en regelbunden uppföljning 
och dialog kring den nordiska strategin för barn och unga och ser fram 
emot att ta del av NORDBUKs årsrapport inför en sådan dialog, vill man 
föreslå att dialogen kan hållas i samband med genomförandet av den nor-
diska plattformen kring barnrättigheter. 
 
I tillägg kan noteras att Ungdomens nordiska råd välkomnar ett ökade fo-
kus på barn och unga såväl som ett större deltagande av unga i den nor-
diska plattformen och förespråkar ett brett deltagande även från andra 
ungdomsorganisationer. 
 
Välfärdstutskottets synpunkter 
Välfärdsutskottet har under många år fokuserat på sårbara barn och ung-
domar, bland annat genom Rek. 19/2008 om hur kränkta barn blir sjuka 
vuxna, och har genom detta arbete konstaterat vikten av tvärsektoriellt 
och tvärvetenskapligt samarbete. För att få detta tillstånd behövs politisk 
förankring och genomslag baserat på en sakpolitisk grund. Den nordiska 
barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) har inte tillräckligt mandat för 
att få ett reellt genomslag för barn- och ungdomsdimensionen inom de 
olika sektorsområdena inom Nordiska ministerrådet. Därmed finner man 
det ytterst beklagligt att Nordiska ministerrådet inte avser att utse en 
barn- och ungdomspolitisk ansvarig minister till att följa upp strategin för 
barn och unga i Norden. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Medborgar- och 
konsumentutskottet 

att Nordiska rådet tar meddelandet om Framst. 30/2014 till hand-
lingarna och avvaktar politisk dialog med anledning av första, 
tredje och fjärde att-satserna; 
 
att Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser 
att Framst. 30/2014 vad angår andra att-satsen för rådets del är 
slutbehandlad. 

 
Oslo 9 september 2015 

Annicka Engblom (M), Formand 
Bengt Morten Wenstøb (H) 
Elín Hirst (Sj.) 
Håkan Svenneling (V) 
Johanna Karimäki (gröna) Næst-
formand  
 
 

Knut Storberget (A) 
Maarit Feldt-Ranta (sd) 
Ola Johansson (C) 
Oskar J. Grimstad, (FrP) 
Pernille Schnoor (S) 

 


