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BETÄNKANDE ÖVER 

MINISTERRÅDSFÖRSLAG 

Välfärdsutskottets betänkande över 

 

Ministerrådsförslag 

om ny organisering av nordiskt samarbete om 

funktionshinder 

1. Utskottets förslag 

Velferdsutvalget foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å gjennomføre ministerrådsforslag B 283/välfärd om å legge ned 

Nordisk handikappolitiske råd (NHR) og etablere Rådet 

2. Bakgrund 

Velferdsutvalget har mottatt Ministerrådsforslag B 283/välfärd om mandat 

for Rådet for nordisk samarbeid for mennesker med funksjonshinder. 

 

Velferdsutvalget merker seg at de nordiske samarbeidsministrene (MR-

SAM) besluttet 10. september 2012 at det skal tilsettes et nytt råd for 

nordisk samarbeid for mennesker med funksjonshinder (kalt Rådet). Det 

er tenkt at det nye Rådet skal være underlagt Nordisk ministerråd for so-

sial- og helsepolitikk (MR-S), men skal ha en rådgivende funksjon for alle 

sektorer i Nordisk ministerråd. 

3. Remissbehandling 

Det ble gjennomført en evaluering av Nordisk handikappolitiske råd (NHR) 

etter beslutning av MR-SAM i desember 2008. Evalueringsrapporten fra 

Oxford Research forelå i 2009. Velferdsutvalget viser til at formålet med 

evalueringen var å belyse rådets funksjon og resultater, omtale mulige 

hindringer og suksesskriterier etter 10 års virke, samt få forslag til hvor-

dan prioriterte mål og resultater i dette arbeidet kan se ut. Resultatet av 

evaluering har dannet grunnlag for en prinsipiell diskusjon om hvordan 

man best kan organisere det internordiske samarbeidet på handikapp-

området. 

 

 



 

 

 Sida 2 av 7 

Nordiska rådet 

B 283/välfärd 

Behandlas i: 

Välfärdsutskottet 

Bilaga/or: 

- ministerrådsförslag 

- mandat för rådet för 

nordiskt samarbete om 

funktionshinder 

J.nr. 12-00223-14 

 

 

Velferdsutvalget peker på at evalueringsrapporten om Nordisk handikap-

politiske råd (NHR) ble sent til høring til relevante embetsmannskomiteer, 

institusjoner og fagmiljøer i det nordiske samarbeidet, og til Nordisk råd 

(NR).  Velferdsutvalget har gitt sitt innspill og kommentarer til forslaget til 

ny organisering av nordisk samarbeid om funksjonshinder basert på den-

ne evalueringsrapporten.  

 

Velferdsutvalget hadde rapporten til politisk behandling på sitt utvalgsmø-

te den 27. oktober 2009 og sendte et høringssvar den 20. november 2009 

til Nordisk ministerråd (NMR). Velferdsutvalget merket seg den gang at 

det i evalueringen ble nevnt at NHR hadde liten politisk gjennomslagskraft 

og manglet koblinger til det politiske nivået.  NHR hadde hatt lite kontakt 

med Nordisk Råd, og heller ikke med særlig relevante utvalg som Vel-

ferdsutvalget, som nettopp kan fremme egne utvalgsforslag, medlemsfor-

slag, stille spørsmål til ministre, arrangere høringer og få høringssvar fra 

alle de nordiske regjeringer og få politisk oppmerksomhet på aktuelle 

problemstillinger nasjonalt og nordisk av interesse for NHR. Velferdsutval-

get påpekte i sitt innspill at NHR bør oppfordres til å styrke kontakten med 

NR og ikke fokusere ensidig på NMR i sin kontaktflate. Velferdsutvalget 

ville samtidig poengtere viktigheten av at de parlamentarikere, som ble 

utpekt til å sitte i NHR i en tre-års periode bør bidra til å styrke NHRs syn-

lighet og styrke informasjonsstrømmen mellom NHRs aktiviteter og til 

andre relevante politiske organer. 

 

Velferdsutvalgets medlemmer stilte seg bak de anbefalinger som Oxford 

Research hadde fremmet, og så dette som en meget konkret tilbakemel-

ding på hva som må til for at NHR skal kunne få endret kursen og kunne 

oppfylle sitt mandat. 

 

Velferdsutvalget er kjent med at NSK/MR-SAM på sitt møte i februar 2010 

fikk forelagt en egen sak til diskusjon på bakgrunn av innspill mottatt fra 

høringen. 

4. Utskottets synpunkter 

Velferdsutvalget viser til at Rådet har en rådgivende funksjon, skal bidra 

med ekspertkunnskap og skal konsulteres/høres i saker som handler om 

funksjonshemming. Rådet skal dessuten medvirke til utforming av den 

handlingsplanen for området for mennesker med funksjonshinder som 

skal utformes av Nordens Velferdssenter (NVC). 

 

Nordisk ministerråd har foreslått at Rådet skal ha møter to ganger i året. 

Videre skal Rådet ha ansvar for og skriftlig informere Nordisk embets-

mannskomité for sosial- og helsepolitikk (EK-S) før komitéens årlige 

høstmøte. En representant fra Rådet kan når de har fått invitasjon, delta i 

EK-S’ møte. 

 

Velferdsutvalget er kjent med at Rådet skal bestå av åtte eksperter på 

funksjonshemming og åtte representanter fra funksjonshemmedes organi-

sasjoner i Norden. Ekspertene skal nomineres av sine respektive nordiske 

land og selvstyrende områder. Representantene for de funksjonshemme-

des organisasjoner nomineres av organisasjonene (paraplyorganisasjoner 

eller liknende) i respektive nordiske land og selvstyrende områder i en na-

sjonal konsultativ prosess som dokumenteres og skal presenteres for EK-S 

i forbindelse med nomineringen. 

 

Velferdsutvalget viser til at det er meningen at representantene regelmes-

sig skal rapportere om Rådets arbeid til organisasjonene i sine respektive 

land og selvstyrende områder. 
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Velferdsutvalget viser til at Nordisk ministerråd har laget regler for nomi-

nering. I mandatperioden blir det valgt ordfører og viseordfører og Rådet 

etablerer et arbeidsutvalg, som skal skape kontinuitet i arbeidet. 

 

Velferdsutvalget merker seg at det er Nordens Velferdssenter (NVC) som 

skal være sekretariat for Rådet. Det er sekretariatet som sammen med 

arbeidsutvalget skal forberede og følge opp møtene i Rådet. Velferdsut-

valget ser positivt på at sekretariatet hvert annet år skal sammenstille en 

rapport til Nordisk råd om Nordisk ministerråds virksomhet på området 

funksjonshemminger. 

 

Velferdsutvalget ser det som konstruktivt at det skal gjøres en vurdering 

av Rådets virksomhet etter to år, med det formål å gjøre eventuelle juste-

ringer av organiseringen. Rådet finansieres helt eller delvis av Nordisk mi-

nisterråds budsjett i form av prosjektbevilgning. Det gis ingen honorar for 

arbeidet i Rådet. 

 

Velferdsutvalget viser til i sitt høringssvar 20. november 2009, at det ble 

pekt på at det vil være av stor betydning at Rådet sikrer seg fagpolitisk 

tyngde, setter dagsorden, øker synligheten, blir mer kjent i Norden og på 

den måten blir et mer aktuelt rådgivende og policyskapende organ for 

NMR, NSK/MR-SAM og NRs politiske utvalg, slik som det var tenkt da NHR 

ble etablert i 1997. Velferdsutvalget viser til at Nordisk ministerråd har 

lagt opp til at Rådet skal rapportere om sin virksomhet til Nordisk råd 

hvert annet år.  

 

Velferdsutvalget viser til at Nordisk råd fremmer medlemsforslag og ut-

valgsforslag som handler om mennesker i Norden, som vil komme inn un-

der Rådets arbeidsområde. I den forbindelse mener Velferdsutvalget at 

det ville være en stor fordel for det nordiske samarbeidet dersom Rådet 

også kunne fungere som faginstans for Nordisk råd når det er naturlig i 

sin saksbehandling på området. 

5. Konklusion 

På bakgrunn av ovenstående foreslår Velferdsutvalget at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å gjennomføre ministerrådsforslag B 283/välfärd om å legge ned 

Nordisk handikappolitiske råd (NHR) og etablere Rådet 

 

 

 

Tórshavn den 24.september 2013 

Anders Andersson (KD), ordförande    

Anders Karlsson (S)  

Anne Louhelainen (saf)  

Christer Adelsbo (S)    

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Finn Sørensen (EL), næstformand 

 

Helgi Abrahamsen (sb)  

Jóhanna María Sigmundsdóttir (F) 

Karen J. Klint (S) 

Svein Harberg (H) 

Sonja Mandt (A) 
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Bilag: Ministerrådsförslag  

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 re-

sultat, 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 konkre-

tisera 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. 

 

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – modellen i dag 

 

Målsättningen med en ny organisering är ett effektivt och politiskt rele-

vant nordiskt samarbete som baserar sig på tydlighet och klar uppdelning 

vad gäller ansvar och roller. 

 

Förslaget innebär att: 

 

Förankring i Nor-

diska ministerrå-

det 

 Det nya Rådet ska lyda under Nordiska mi-
nisterrådet 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 in-
nebär att det bidrar med expertkunskap och 
att det konsulteras/hörs vid beredning av 
funktionshinderfrågor. 
 

 Rådet får uppdrag från Nordiska Ministerrå-
det men har rätt att på eget initiativ lyfta 
frågor och uppgifter som Rådet finner vik-
tiga i det nordiska samarbetet på funktions-
hinderområdet. 

 
 Rådet ska även medverka i utformningen av 

den handlingsplan på funktionshinderområ-
det som tas fram av Nordens Välfärdscenter 
(NVC). 
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Rådets samman-

sättning 

 Rådet består av åtta experter på funktions-

hindersfrågor och åtta representanter för 

funktionshindersorganisationerna i Norden. 

 

 Experterna nomineras av respektive nor-

diskt land och självstyrande område. Repre-

sentanterna för funktionshindersorganisat-

ionerna nomineras av organisationerna (pa-

raplyorganisationer eller liknande) i respek-

tive nordiskt land och självstyrande område 

i en nationell konsultativ process som do-

kumenteras 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 un-

dersöka om eventuella justeringar av orga-

niseringen bör genomföras. 

 

 

Under utvecklings- och beslutsprocessen har speciellt rådets sammansätt-

ning diskuterats flera gånger. Det nuvarande förslaget inkluderar – föru-

tom 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 

förtydligas ytterligar för det nordiska funktionshinderarbetet. Också upp-

följningen av arbetet kommer att beskrivas mera detaljerat i dokumentet. 

 

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

laga. 

 

Budgetmässiga konsekvenser av en ny organisering 

Den nya organiseringen av nordiskt samarbete om funktionshinder förvän-

tas inte innebära några omfattande budgetmässiga förändringar för Nor-

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

2013 har det allokerats 1 142 000 DK 
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Bilag: Mandat för rådet för nordiskt samarbete om funkt-
ionshinder 

 

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 ex-

pertkunskap och att det konsulteras/hörs vid beredning av funktionshin-

derfrågor. 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 ämbetsmannakom-

mittén för social- och hälsopolitik (ÄK-S) om sin verksamhet inför kommit-

téns 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 repre-

sentanter för funktionshindersorganisationerna i Norden. Experterna no-

mineras av respektive nordiskt land och självstyrande område. Represen-

tanterna för funktionshindersorganisationerna nomineras av organisation-

erna (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.  

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 ämbetsmannakommitté-

erna eller representant i Nordiska ministerrådets institutioner, samarbets-

organ eller liknande.   

En suppleant ska utses för varje ordinarie medlem. Suppleanten ska end-

ast närvara vid Rådets möten när den ordinarie medlemmen har förhin-

der. 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 ordi-

narie medlem. 

 

2.1 Nominering och tillsättning 
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Nomineringen sker efter förfrågan från Nordiska ministerrådets sekreta-

riat. 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 rotationsord-

ningen för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ordförandelandets 

och inkommande ordförandelandets experter träder in som Rådets ordfö-

rande respektive vice ordförande.  

  

2.4 Arbetsutskott 

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

betsutskottet 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 ge-

nomföras. 

 

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 

NVC är Rådets sekretariat och därmed förvaltningsorgan för Rådet. 

 

Nordiska ministerrådets ”Standardbetingelser för Nordiska ministerrådets 

projektkontrakt” och ”Reglement för budget, ekonomiförvaltning, räken-

skaper och revision för verksamheter över Nordiska ministerrådets bud-

get” 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 


