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BETÆNKNING OVER 
MINISTERRÅDSFORSLAG 

Udvalget for Velfærd i Nordens betænkning over 

 

Ministerrådsforslag om 

nordisk samarbejdsprogram om integration af 
flygtninge og indvandrere  

Forslag 

Udvalget for Velfærd i Norden foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at gennemføre Ministerrådsforslag vedrørende nordisk samar-

bejdsprogram om integration af flygtning og indvandrere  

at samarbejdsprogrammet gennemføres under hensyntagen til re-

kommandationerne i A 1682/velfærd: Udvalgsforslag om uledsa-

gede flygtningebørn 

at udveksle og udvikle modeller/metoder til at øge beskæftigelsen 

blandt flygtninge og indvandrere og dermed forbedre integrationen   

Baggrund 

Det finske formandskab for Nordisk Ministerråd har igennem 2016 ønsket 

at sætte migration og integration på dagsordenen. Flere ministerråd har 

således afholdt temadiskussioner indenfor hver sit fagområde, og samar-

bejdsministrene har ligeledes afsat ekstra tid og midler til dette nye poli-

tikområde inden det nordiske samarbejde. I foråret omprioriterede sa-

marbejdsministrene midler for indeværende år år, og afsatte 4 MDKK til 

nordisk samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere i 2016. 

Nu har ministrene enedes om et samarbejdsprogram med følgende for-

mål: 

Samarbejdsprogrammet skal understøtte de nordiske landes arbejde med 

integration ved at styrke det nordiske samarbejde om integration af flygt-

ninge og indvandrere med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny 

viden. Herunder skal programmet: 

 

 Kortlægge eksisterende nordisk samarbejde om integration af 

flygtninge og indvandrere 

 Sprede og dele nordisk viden og erfaringer om integration 
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 Bringe de instanser og aktører sammen, som i Norden arbejder 

med integration, herunder ministerier, styrelser, myndigheder, re-

gioner, kommuner, praktikere, eksperter og civilsamfund 

 Støtte igangværende integrationsarbejde i landene 

 Aktivt inddrage nordiske institutioner i programmet, herunder ek-

sempelvis Nordens Velfærdscenter (NVC), Nordregio og NordForsk 

 Tilvejebringe yderligere forskningsbaseret viden om integration 

 Etablere et treårigt nordisk samarbejdsprogram 

 Samarbejdsprogrammet vil medvirke til at understøtte det tvær-

gående strategiarbejde i Nordisk Ministerråd vedrørende børn og 

unge, ligestilling og holdbar velfærd. 

 

Programmet har fire hovedelementer:  

1. Clearing Central  

2. Tilvejebringelse af ydereligere vidensgrundlag  

3. Finansiering af projekter i landene  

4. Ad hoc ministersamarbejde  

1. Clearing Central 

For at sikre aktiv spredning af viden, best practice og konkrete erfaringer 

etablerer programmet en central og koordinerende funktion - en clearing 

central. Opgaven for denne clearing central er at være idébank og net-

værksskabende for dermed at medvirke aktivt til at sikre koordination og 

udveksling af viden mellem de mange aktører: statslige myndigheder, 

kommuner, NGO’er samt ministerier, styrelser med videre. 

2. Tilvejebringe yderligere vidensgrundlag 

Programmet vil aktivt sikre tilvejebringelse af et fælles nordisk videns-

grundlag gennem tiltag på både kort og langt sigt. 

 

Kortere sigt: Udarbejdelse af synteserapport over eksisterende viden og 

forskning om integration. Med fokus på overblik, sammenfatning og poli-

cy-rekommandationer. Længere sigt: Et markant, fælles nordisk forsk-

ningsprogram om integration med inddragelse af de nordiske forskningsfi-

nansierer og -fonde 

3. Finansiering af projekter i landene 

Programmet vil allerede fra 2016 afsætte midler til at støtte nordiske initi-

ativer om integration udsprunget fra landene og deres myndigheder, 

NGO’er og institutioner. En referencegruppe for programmet vil kunne 

spille en central rolle i forvaltningen af disse midler. 

4. Ad hoc ministersamarbejde 

Integrationsspørgsmål spænder over et meget bredt genstandsfelt, her-

under eksempelvis sundhed, sociale forhold, børn og unge, bolig, skole-

gang, uddannelse, sprogundervisning, civilsamfundet, job og integration 

på arbejdsmarkedet og ligestilling. En række af disse komplekse forhold 

dækkes ikke af enkeltstående ministerråd. Det finske formandskab har 

derfor taget initiativ til at afholde et uformelt ministermøde i efteråret 

med de ministre i landene, som er ansvarlige for integrationsspørgsmål. 

Allerede i 2016 vil programmet have et omfang på over 12 MDKK.  

En række planlagte aktiviteter i 2017 er endnu ikke endeligt budgetlagt, 

men allerede nu ses et program i 2017 med et samlet budget på over 15 

MDKK, med et væsentligt bidrag fra både det norske 2017-

formandsskabsprogram og fra en række sektorer.  

Udvalgets synspunkter 

Udvalget for Velfærd i Norden hilser samarbejdsministrenes forslag til sa-

marbejdsprogram velkomment. Det er med glæde, at det finske formand-

skab har sat migration og integration på dagsordenen i det nordiske politi-

ske samarbejde. Det vidner om, at det nordiske samarbejde er aktuelt og 

omstillingsparat, og tager relevante diskussioner i officielle fora. 
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De nordiske lande har de seneste år oplevet et stigende antal migranter, 

der ønsker asyl og ophold i Norden, og det er yderst nødvendigt, at de 

nordiske lande står sammen om udfordringerne. Udvalget for Velfærd i 

Norden er opmærksomt på, at migration og integration i høj grad regule-

res af internationale og europæiske regelværk, og det er vanskeligt for 

nationerne at komme overens om nærmere fælles bestemmelser. Ikke 

desto mindre er det vigtigt, at de Nordiske lande udveksler erfaringer, 

bringer de relevante instanser & aktører sammen, støtter integrationsar-

bejdet i landene, igangsætter forskning og ikke mindst etablerer et ad hoc 

ministerråd for integrationsspørgsmål. 

 

Udvalget for Velfærd i Norden har i 2016 et fokusområdet på uledsagede 

flygtningebørn, som er en særlig udsat og sårbar gruppen indenfor dette 

politikområde. Udvalget ser ministerrådsforslaget om nordisk samarbejde 

om integration og migration som et skridt i den rigtige retning, og vil støt-

te, at dette aktuelle politikområde løftes ind i det officielle nordiske sam-

arbejde - både politisk og i budgetsammenhæng. 

 

Samtidigt har udvalget haft fokus på de sociale aspekter af arbejdsmarke-

det, hvilket i høj grad berører udfordringerne med integration af nye med-

borgere. Derfor anbefaler udvalget, at Nordisk Ministerråd – f.eks. gen-

nem ad hoc ministerråd for integration, særligt belyser den problemstil-

ling. 

 

Stockholm, den 27. september 2016 

Arja Juvonen (saf) 

Bengt Morten Wenstøb (H)  

Bente Stein Mathisen (H) Formand  

Christian Juhl (EL) 

Hege Haukeland Liadal (A) 

Jenis av Rana (Mfl.) 

Karen J. Klint (S) 

Lennart Axelsson (S) 

Mikael Staffas (Lib) 

Rasmus Jarlov (KF)  
Rikard Larsson (S) 

Sivert Haugen Bjørnstad (FrP) 

Tillie Martinussen (D), 

Vigdís Hauksdóttir (F), Næstfor-

mand  

 

Reservation 

Paula Bieler (SD) tilsluttede sig udvalgets synspunkter, men tilføjede en 

reservation om, at man i forhold til samarbejdsprogram om integration af 

flygtninge og indvandrere bør man afvente kundskab, før man støtter pro-

jekter. Derudover reserverede hun sig mod formuleringen af tredje at-sats 

og foreslår følgende: 

 

Udvalget for Velfærd i Norden foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at man i forhold til samarbejdsprogrammet om integration af flygt-

ninge og indvandrere, bør man afvente kundskab før man støtter 

projekter 

at gennemføre Ministerrådsforslag vedrørende nordisk samar-

bejdsprogram om integration af flygtning og indvandrere  

at samarbejdsprogrammet gennemføres under hensyntagen til re-

kommandationerne i A 1682/velfærd: Udvalgsforslag om uledsa-

gede flygtningebørn 

at udveksle og udvikle modeller/ metoder – gerne med respekt for 

den nordiske arbejdsmarkedsmodel – til at øge beskæftigelsen 

blandt flygtninge og indvandrer 

 

Stockholm, den 27. september 2016 

Paula Bieler (SD)  

 


