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Sosial investering i Norden 

1. Rekommandasjon 

Rekommandasjonen har følgende ordlyd: 
 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å arrangere et toppmøte mellom de nordiske finansministre, helse- 
og sosialministre eller andre relevante ministre, samt forskere og 
eksperter på temaet ”Sosial investering i Norden” 
 
å arbeide for en nordisk kunnskapsbase med gode eksempler fra 
offentlig, frivillig og privat sektor som er basert på sosial investe-
ring  
 
å arbeide for at de store velferdsprogrammene fra Nordisk minis-
terråd 2013-2015 og fremover innretter seg på en sosial investe-
ringstankegang i Norden 

2. Meddelande från Nordiska ministerrådet 

Nordiska ministerrådet är enig med Nordiska rådet i att social investering i 
utsatta individer eller grupper i ett tidigt skede är både en förutsättning 
för ett hållbart samhälle och viktigt för individerna. Nordiska rådet lyfter 
upp gruppen utsatta ungdomar som en specifik målgrupp i denna rekom-
mendation. Ungdomsarbetslösheten är hög och många ungdomar har 
svårt att hitta sin plats i samhället, detta kräver insatser och åtgärder från 
alla sektorer. Nordiska ministerrådet har dock redan gjort en del insatser 
och det pågår satsningar för tillfället som sträcker sig flera år i framtiden. 
 
Vad gäller den första att-satsen, arrangerades ett nordiskt toppmöte om 
ungdomsarbetslöshet i maj 2013 i Stockholm med deltagande av såväl de 
nordiska statsministrarna som arbetsmarknadsministrarna. Statsmi-
nistrarnas panel behandlade breda teman kring problemen med ungas ut-
anförskap, med utgångspunkt från nationella erfarenheter och mot bak-
grund av de forskningsrön som presenterats i anslutning till mötet. Ar-
betsmarknadsministrarna diskuterade ungas möjligheter att komma in på 
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arbetsmarknaden och vilka åtgärder som behövs för att motverka att 
unga hamnar i långvarigt utanförskap. Ett stort arbete lades ned vid att 
välja ut, intervjua och kvalitetssäkra de projekt som deltog vid mötet. På 
mötet arrangerades ett s.k. Jobbtorg, som erbjöd en möjlighet för olika 
intresserade aktörer, att lyfta fram goda nordiska exempel på verksam-
heter, politik och projekt som har underlättat ungas etablering på arbets-
marknaden. 
 
Diskussionen under mötet täckte många av de frågeställningar som tas 
upp i Nordiska rådets rekommendation.  
 
Vidare kommer Nordiska ministerrådet att arrangera en konferens i maj i 
Island med fokus på den nordiska arbetsmarknaden. Konferensen kommer 
att ha ministerdeltagande och väntas beröra de frågor som tas upp i re-
kommendationen. Mot den bakgrunden är det för närvarande inte aktuellt 
att anordna ytterligare ett toppmöte på detta område. 
 
Vad gäller den andra att-satsen vill Nordiska ministerrådet informera, att 
det finns en nordisk kunskapsbank, som har som målsättning att synlig-
göra och förmedla relevant kunskap om effektiva förebyggande insatser 
och andra metoder som bidrar till att fler unga slutför sin utbildning och 
inte blir åsidosatta från utbildning och arbetsmarknad. Kunskapsbanken 
öppnades hösten 2013 på adressen www.kunnskapsbanken.org och pre-
senteras fortlöpande på olika arrangemang i de nordiska länderna. Arbetet 
leds av Nordens Välfärdscenter. Flera studier har också initierats för att 
ytterligare underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden, exem-
pelvis kan nämnas en analys om möjligheten att göra arbetspraktik i ett 
annat nordiskt land. 
 
Vad gäller den tredje att-satsen vill Nordiska ministerrådet lyfta fram pro-
grammet Hållbar Nordisk Välfärd. Syftet med Hållbar nordisk välfärd är att 
bidra med konkreta och innovativa lösningar och verktyg till de nordiska 
regeringarna för att hantera välfärdspolitiska utmaningar. Lösningarna ska 
bidra till ökad kvalitet och jämlikhet i utbildning, arbete samt hälsa och 
omsorg. Detta uppnås genom att gemensamt finansiera konkreta insatser 
och skapa nordiska plattformar för dialog och kunskapsutbyte. 
 
Speciellt under insatsområdet ”Utbildning och arbete för välfärd” finns 
flera delprojekt som har element av social investering i ungdomar eller fö-
rebyggande arbete. För att möta utmaningarna med att trygga lärling- 
och praktikplatser för personer som går en yrkesutbildning, samt öka kva-
liteten i den arbetsplatsförlagda undervisningen, har ministerrådet satt i 
gång ett projekt om lärande på arbetsplatsen. I projektperioden arrange-
ras möteplatser i varje land, samt Färöarna och Åland, med ca 100 lokala 
och nordiska deltagare. Möteplatserna bidrar till nordisk kompetensut-
veckling mellan deltagare från olika branscher, skolor, myndigheter och 
organisationer som normalt inte har kontakt med varandra. Vidare ge-
nomförs en studie som ska komma med en analys av framtida utmaning-
ar, behov och visioner för yrkes- och lärlingssystemet (Yrkes- och lär-
lingsutbildningssystemen i Norden). Rapporten är en uppföljning på det 
nordiska arbetsmarknadsmötet som har nämnts ovan. 
 
De nordiska hälso- och socialministrarna har, tillsammans med minister-
rådets generalsekreterare, tagit initiativ till en utredning som ska under-
söka hur det nordiska samarbetet inom hälsa kan utvecklas och stärkas 
under de kommande fem till tio åren. Arbetet ska mynna ut i en kortfattad 
rapport med fokus på rekommendationer och konkreta förslag till lösning-
ar. Den tidigare svenske socialförsäkringsministern Bo Könberg har fått 
uppdraget att skriva rapporten. Rapporten läggs fram för de nordiska 
hälso- och socialministrarnas möte i juni 2014. För tillfället planerar Nor-
diska ministerrådet en motsvarande utredning på socialområdet. Det är 
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naturligt att de ungas situation, social investering och förebyggande ar-
bete diskuteras också i det sammanhanget. 
 
Nordiska ministerrådet vill också hänvisa till svaret till Nordiska rådets re-
kommendation 20/2013 om Vällyckad skolgång (A 1604/kultur). I svaret 
redogör ministerrådet om preliminära planer, som det kommande danska 
ordförandeskapet har om insatser på att bryta det negativa sociala arv, 
som vissa barn och ungdomar får från sin omgivning. I svaret redovisas 
också för ett projekt ”Tidiga insatser för familjer som riskerar marginali-
sering”, vars resultat presenterades av Nordens Välfärdscenter under året 
2013. Också Nordisk barn- och ungdomskommitté (NORDBUK) har arbetat 
med t.ex. ungdomarnas livsstil och värderingar, avhopp från skolan och 
barnfattigdom.  
 
Nordiska ministerrådet anser att arbetsmarknadsmötet 2013 var en lyck-
ad satsning och arbetet för att bekämpa de ungas utanförskap fortsätter 
inom många sektorer.  
 
Nordiska ministerrådet anser att rekommendationen kan avskrivas. 

3. Utskottets betänkande 

Velferdsutvalget viser til meddelelse fra Nordisk ministerråd (NMR) om 
Rek. *9/2013/velferd om sosial investering i Norden. 
 
Velferdsutvalget ser at det er beskrevet mange gode tiltak og intensjoner i 
NMRs meddelelse. Det er vist til en rekke gode tiltak i regi av det nordiske 
samarbeidet som har utsatte ungdommer som målgruppe. Et av tiltakene 
er rettet mot ungdomsarbeidsløsheten som Velferdsutvalget har arbeidet 
mye med, gjennom flere år. Velferdsutvalget ser det pågår mye bra akti-
vitet i regi av NMR som retter seg mot ungdommer som har problemer 
med å finne sin plass i arbeidslivet, og som er utsatt for å falle utenfor og 
marginaliseres i samfunnet.   
 
Et av forslagene, som også Velferdsutvalget har foreslått, var det nordiske 
toppmøtet som ble gjennomført i 2013 om ungdomsarbeidsløsheten.  Vel-
ferdsutvalget er tilfreds med at det gjøres slike innsatser som handler om 
å diskutere unges muligheter på arbeidsmarkedet, og hvilke tiltak som er 
nødvending for at de unge skal havne i et langvarig utenforskap. 
 
Velferdsutvalget ser også positivt på at det er etablert en nordisk kunn-
skapsbank (www.kunnskapsbanken.org) som har som mål å synliggjøre 
og formidle kunnskap om effektive forebyggende innsatser og andre me-
toder som bidrar til at flere unge fullfører sin utdanning og ikke blir ute-
stengt fra utdanning og arbeidsmarkedet. Velferdsutvalget er også for-
nøyd med at det er flere delprosjekter som har elementer av sosial inves-
tering i ungdommer eller forebyggende arbeid. NMR viser til et slikt pro-
sjekt som handler om å trygge lærlinge- og praksisplasser for personer 
som går en yrkesutdannelse, og øke kvaliteten i den undervisningen som 
foregår på arbeidsplassen. Velferdsutvalget støtter at det gjennomføres en 
studie som skal analysere framtidige utfordringer, behov og visjoner for 
yrkes- og læringssystemet. 
 
Velferdsutvalget støtter det kommende danske ordførerskapet som har fo-
reløpig planer om tiltak for å bryte den negative sosialen arven som visse 
barn og unge får fra sin omgivelse. Tilsvarende stiller seg Velferdsutvalget 
prosjektet som er gjennomført for tidlig intervensjon for familier som risi-
kerer marginalisering. 
 
 
Viktig å skille mellom sosial investering og sosial innovasjon 
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Velferdsutvalget ser ut fra svaret fra Nordisk ministerråd at det eksisterer 
mange gode tiltak, men Nordisk ministerråd har ikke tatt inn over seg ho-
vedmålet med sosial investering og hva som menes med dette begrepet 
som er en «ny måte» å tenke finansiering på av de nordiske samfunnene. 
Region Skåne i Sverige er en av de områdene i Norden som har kommet 
lengst i en praktisk gjennomføring av denne finansieringstankegangen. 
 
Begrepet sosial investering (tatt fra utvalgsforslaget A 1591/velferd sosial 
investering i Norden): 
«Med begrepet sosial investering mener Velferdsutvalget at man satser på 
mennesker i dag for å forhindre, forebygge og redusere nåtidig eller fram-
tidig marginalisering, og at mennesker forblir i en permanent negativ si-
tuasjon uten noe tilknytning til arbeidslivet.  
 
Kostnadene består av alle de innsatser man må gjøre for å oppnå dette.  
Inntektene består av minskede kostnader i framtiden for livsopphold 
(försörjning), reduksjon i helseutgifter og tilført produksjonsverdi og 
skatteinntekter. I begrepet sosial investering legger Velferdsutvalget tan-
ken om at det er lønnsomt sosialøkonomisk og for samfunnet totalt, å 
motvirke at mennesker forblir i en permanent situasjon uten evne til å 
forsørge seg selv.  
 
Skal arbeidet med sosial investering få ønsket effekt, må tanken gjen-
nomsyre budsjettene fra Finansdepartementet til andre aktuelle departe-
menter, og tilsvarende på regionalt og lokalt plan i de nordiske landene. 
Mange instanser må samvirke og tiltakene være så langsiktige at ung-
dommer får en varig tilknytning til arbeidslivet.»  
 
Velferdsutvalget mener det ikke er tilstrekkelig med en rekke gode tiltak, 
sosial innovasjon, uten at det henger sammen med grunnleggende politis-
ke prioriteringer som har gjennomgående støtte og forståelse fra regje-
ringer, finansministre, budsjetter fra finansområdet til alle andre departe-
menter som har tiltak som retter seg mot velferdspolitiske innsatser, alt 
fra helse- og sosialområdet, utdanning, barne-og familie og kulturområ-
det.  
 
Unge som marginaliseres 
Velferdsutvalget er glad for at det ikke er slik at man i Norden tar lett på 
problemet med unge som marginaliseres og står langt fra arbeidslivet. Det 
brukes mye ressurser fra samfunnets side i alle nordiske land, men til 
tross for det, økes antallet som går ut i livslang arbeidsledighet. De fleste 
«tegn» på et framtidig utenforskap kan oppdages i et tidlig stadium, i 
mange tilfeller er det mulig å oppfatte signalene allerede i førskolealderen.   
 
Forskning viser at grunnen til at tiltakene ikke lykkes, er at innsatsene 
settes inn for sent og når problemene er blitt komplekse. Innsatsene er 
reaktive og ikke forebyggende.  I mange tilfeller er innsatsene ikke basert 
på kunnskapsbaserte metoder, de er ikke samordnet eller systematiske.  
 
Velferdsutvalget er kjent med at det er mangel på kontinuitet, langsiktig-
het og utholdenhet i innsatsene. Mange av tiltakene retter seg mot symp-
tomene til den enkelte istedenfor de bakenforliggende årsakene.  
 
Utenforskap kan forebygges under forutsetning av at visse betingelser er 
til stede som et: helhetssyn, langsiktighet, tidlige innsatser, rette økono-
miske incitamenter og tilgang på sosial investeringskapital. Det er dette 
som ligger i Velferdsutvalgets utvalgsforslag.  
 
 
 
 
Toppmøte 
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Velferdsutvalget oppfordrer Nordisk ministerråd til å arrangere et toppmø-
te mellom de nordiske finansministre, helse- og sosialministre og andre 
relevante minister, samt forskere og andre ekspert på temaet ”Sosial in-
vestering i Norden”, og gå i dialog om hvordan tankegangen om sosial in-
vestering kan gjennomsyre velferdspolitikken i Norden både på nasjonalt 
og nordisk nivå.  
 
 
På bakgrunn av ovenstående foreslår Velferdsutvalget 

å Nordisk Råd tar meddelelsen om Rek. *9/2013/velferd til etter-
retning og avventer ny meddelelse neste år. 

 
København den 27. juni 2014 

Anders Andersson (KD), utvalgs-
leder 
Bente Stein Mathisen (H) 
Birgitte Josefsen (V) 
Christer Adelsbo (S), nestleder 
Christian Beijar (ÅSD) 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 
Finn Sørensen (EL) 

Helgi Abrahamsen (sb) 
Jóhanna María Sigmundsdóttir (F) 
Karen J. Klint (S) 
Kent Ekeroth (SD) 
Mikael Jungner (sd)  
Per Stig Møller (KF)    
Sonja Mandt (A)  

 
 


