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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 

REKOMMANDATION 

 

 

Ny Nordisk Mode  

1. Rekommandation 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

  Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at udvikle og igangsætte et fælles nordisk efteruddannelsestilbud til 

designere, forretningsudviklere, indkøbere, kommunikations- og bu-

tikspersonale 

 

at igangsætte en koordinerende indsats for et fælles nordisk genan-

vendelsesprogram indenfor tøj- og tekstilvarer 

 

at udvikle fælles eksportinitiativer og nye forretningsmodeller for Ny 

Nordiske Mode i et ”Grøn Vækst”-perspektiv 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

Nordisk Ministerråd har noteret sig at den nordiske beklædningsindustri i 

de seneste 20 år har udviklet sig fra en primært produktionsorienteret 

tekstilindustri til en eksportorienteret, videns- og designdreven modein-

dustri. Det vil være oplagt for de nordiske modebrancher, som deler en 

række værdier som bæredygtighed, demokrati, renhed, etik og minima-

lisme at arbejde sammen.  

 

Der er en stor miljøbelastning fra tekstilproduktion, som de fleste forbru-

gere ikke kender til og er bevidste om. Ved at oplyse om det skjulte res-

sourceforbrug i form af fx vandforbrug, anvendelse af kemikalier, CO2 ud-

slip, kan forbrugerne gøre bevidste valg og industrien kan sikre sig en 

markedsposition.    

 

Nordisk Ministerråd har siden 2008 haft samarbejde med Nordic Fashion 

Association (NFA) gennem især kontoret i Riga (NFA blev dannet i 2008 

efter et initiativ fra kontoret). Riga-kontoret har gennemført flere projek-

ter og events indenfor kreative industrier og mode, herunder et projekt i 
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2010, der inkluderede et uddannelsesforløb om bæredygtighed i mode, 

som gennemførtes af NFA. Samarbejdet mellem kontoret i Riga og NFA er 

fortsat under 2011 og 2012.  

 

I relation til Nordisk Råds anbefalinger har NMR følgende overvejelser og 

initiativer. 

 

Fælles nordisk efteruddannelsestilbud 

Nordisk Ministerråd forstår, at der med udviklingen af den nordiske be-

klædningsindustri kan være et aktuelt kompetenceudviklingsbehov med 

henblik på at løfte de forskellige personalegruppers viden og kompetencer 

indenfor bæredygtig produktion.  

 

Efteruddannelsesområdet i de nordiske lande baserer sig traditionelt på en 

decentral struktur, hvor efterspørgsel, udbud og finansiering af efterud-

dannelse i vid udstrækning er forankret i de enkelte brancher for eksem-

pel gennem brancheforeninger, fagforeninger og virksomheder, og som 

hovedregel foranstaltes i et tæt samarbejde mellem erhvervsliv og rele-

vante uddannelsesmiljøer.  

 

Det ligger udenfor Nordisk Ministerråds ansvarsområde, at foranstalte og 

drive specialiserede efteruddannelsestilbud. Ministerrådet anbefaler der-

for, at den fremadrettede proces for udvikling og igangsættelse af et ef-

teruddannelsesprogram for modeindustrien i Norden, forankres i de natio-

nale brancheforeninger i et tæt samspil med relevante uddannelsesmiljø-

er. Dette udviklingsarbejde kan med fordel medtænke Nordplus-

programmet, der er Ministerrådets største uddannelsesprogram med et 

samlet budget på over 70 mio. DKK. Et af delprogrammerne, Nordplus 

Voksen, bidrager til at støtte erhvervsrettet voksenuddannelse og voksen-

læring på arbejdspladsen. Mere information om Nordplus og hvordan der 

søges støtte på www.nordplusonline.org   

 

Affald og genanvendelse 

Som en del af statsministrenes initiativ om grøn vækst er et flerårigt pro-

jekt om affald blevet sat i gang. Affaldshåndtering og genanvendelse har 

gennem de sidste år fået større opmærksomhed. EU har som mål at 50 % 

af husholdningsaffaldet og 70 % af bygnings- og nedrivningsaffaldet skal 

genanvendes. De Nordiske statsministre mener, at det er muligt for de 

nordiske lande at udnytte deres fremtrædende position på affaldsområdet 

i et samarbejde som kan styrke deres eksport af metoder og teknik. 

  

Initiativet har fokus på ressourceeffektivitet og affald som ressource og 

skal primært undersøge hvordan man kan øge materialegenanvendelse af 

plastik og tekstiler efter fire fastlagte kriterier: muligheder til øget af-

faldsmængde til genanvendelse, den positive miljøeffekt af øget materia-

legenanvendelse, indhold af farlige emner i varer og i affaldet samt poten-

tialet for øget nordisk konkurrencekraft. Initiativet skal også se på forskel-

lige styreinstrumenter for at reducere affald og udvikling af mulige tekno-

logier og metoder for at sortere og genbruge affald skal undersøges.  

 

Nordisk ministerråd har i forbindelse med det nordiske Statsministerinitia-

tiv om grøn vækst på affaldsområdet sat følgende tre projekter i gang på 

tekstilområdet 1. 

                                                
1 http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-

foer-miljoe-mr-m/institutioner-samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/nordiska-

avfallsgruppen-nag/utlysningar/upphandling-av-sex-projekt-foer-oekad-aatervinning-av-plast-

och-textilavfall/an-extended-producer-responsibility-epr-system-and-new-business-models-to-

increase-reuse-and-recycling-of-textiles-in-the-nordic-region 

http://www.nordplusonline.org/
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 System for udvidet producentansvar og nye forretningsmodeller for 

øget genanvendelse og genbrug af tekstiler i Norden. Dette projekts 

mål er at udvikle policyinstrumenter og forretningsmodeller som kan 

motivere producenter til at tage et større ansvar for produkterne i alle 

faser af deres livscyklus og dermed øge tekstilernes livslængde samt 

mulighed for genbrug og genanvendelse af tekstiler i Norden.  

 

 En nordisk strategi for indsamling, sortering, genanvendelse og gen-

brug af tekstiler. Dette projekts mål er at undersøge potentialet i at 

opbygge en nordisk kapacitet indenfor genbrug af tekstiler og foreslå 

en fælles nordisk indsats for at forbedre infrastrukturen for indsam-

ling, sortering, genanvendelse og genbrug. En strategi som i forlæn-

gelse heraf kan give konkurrencefordele for den nordiske tekstilindu-

stri.   
 

 En nordisk genanvendelse- og genbrugsoverenskomst. Projektets mål 

er at udarbejde en fælles, frivillig overenskomst om genanvendelse og 

genbrug af tekstiler, som tekstilaktørerne i Norden bakker op omkring. 

I slutfasen af projektet skal aktørerne være klar til at skrive under på 

og indgå overenskomsten.  

 

Endvidere arbejder Ministerrådet med følgende projekter indenfor områ-

det: 

 

 Rapport om forhindring af tekstilaffald med forslag til policyinstrumen-

ter 2 

 

 Rapport om grøn tekstilproduktion i Tirupur, Indiens største cluster for 

tekstilvirksomheder3. Analysen undersøger status, barrierer og mulig-

heder i forhold til implementering af miljømærker- og standarder 

blandt tekstilvirksomheder i Tiripur, der afsætter en væsentlig del af 

produktionen til Skandinaviske virksomheder. Der arbejdes i øjeblikket 

videre med et pilotprojekt, hvor man forsøger at implementere rap-

portens konklusioner. 

 NMR forventer at initiere et tværsektorielt samarbejde for at udarbej-

de en guide til forbrugere som viser det skjulte ressourceforbrug ved 

produktion af tekstiler.  

 

Eksportinitiativer og forretningsmodeller 

 

En rapport om grønne forretningsmodeller blev lavet i 2010 og blev fulgt 

op af Nordisk Innovation i 20124. Nogle af de modeller for grøn forret-

ningsmodeludvikling, der bliver præsenteret i Nordisk Innovations rapport 

kan anvendes i tekstil- og modebranchen. Der arbejdes også som tidligere 

beskrevet videre med udvikling af nye forretningsmodeller i projektet om 

udvidet producentansvar. 

 

Nordisk ministerråd har etableret KreaNord-initiativet for at fremme Nor-

dens kreative erhverv og for at skabe et samlingspunkt for erfaringer, vi-

den og policyudvikling indenfor sektoren.  

 

                                                
2 http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2012-545   

3 http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-

foer-miljoe-mr-m/institutioner-samarbetsorgan-och-

arbetsgrupper/arbetsgrupper/arbetsgruppen-foer-haallbar-konsumtion-och-produktion-

hkp/publikationer-och-rapporter 

4 http://goo.gl/V12gf 

http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2012-545
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-miljoe-mr-m/institutioner-samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/arbetsgruppen-foer-haallbar-konsumtion-och-produktion-hkp/publikationer-och-rapporter
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-miljoe-mr-m/institutioner-samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/arbetsgruppen-foer-haallbar-konsumtion-och-produktion-hkp/publikationer-och-rapporter
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-miljoe-mr-m/institutioner-samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/arbetsgruppen-foer-haallbar-konsumtion-och-produktion-hkp/publikationer-och-rapporter
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-miljoe-mr-m/institutioner-samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/arbetsgruppen-foer-haallbar-konsumtion-och-produktion-hkp/publikationer-och-rapporter


 

 

 Side 4 af 5 

Nordisk Råd 

Rek. 25/2012/næring 

D 2013 

Tidligere nummer: 

A 1563/næring 

Behandles i: 

Næringsudvalget 

J.nr. 12-00144-15 

 

 

KreaNord har i marts 2013 lanceret et program som udbyder midler til at 

styrke nordisk samarbejde indenfor de kreative brancher. Den samlede 

budget for bevillingerne er 3 mio. DKK. I 2013 er formålet med program-

met at bidrage til en sammenhængende branchetænkning i Norden – en-

ten ved samarbejde mellem eksisterende brancheorganisationer eller ved 

oprettelse af nye. I 2014 forventes programmet at fokusere på internatio-

nalisering og øget international gennemslagskraft og eksport til globale 

markeder. Samarbejder indenfor den nordiske modeindustri har også mu-

lighed for at søge støtte her. 

 

På baggrund af dette mener Ministerrådet at man i øjeblikket har projek-

ter, der inkluderer det der efterspørges i de to sidste at-satser. Minister-

rådet vil derfor afvente resultater fra disse før man tager stilling om der 

skal startes yderligere projekter på området. 

 

På denne baggrund finder Nordisk Ministerråd at rekommandationen kan 

afskrives. 

3. Udvalgets betænkning 

Næringsudvalget har modtaget Nordisk Ministerråds meddelelse vedrø-

rende Rek. 25/2012/næring om Ny Nordisk Mode. Udvalget har følgende 

bemærkninger over meddelelsen. 

 
Fælles nordisk efteruddannelsestilbud (den første at-sats) 

Udvalget noterer ministerrådets anbefaling om, at et efteruddannelses-

program for modeindustrien i Norden forankres i de nationale branchefor-

eninger i et tæt samspil med relevante uddannelsesmiljøer.  

 

Udvalget har fået oplysninger om, at de nordiske brancheorganisationer 

allerede driver uddannelsesinitiativer, men at denne er af mere lokal og ad 

hoc-karakter. Det opleves inden for branchen, at der er brug for en samlet 

og koordineret indsats, som kan skabe et fælles kompetenceløft på tværs 

af den nordiske modebranche. Udvalget er enig med NMR i, at udvikling 

og igangsættelse af fælles nordisk efteruddannelsestilbud til designere, 

forretningsudviklere, indkøbere, kommunikations- og butikspersonale 

(første at-sats) er branchens ansvar. Dermed mener udvalget, at første 

at-sats kan anses færdigbehandlet for rådets vedkommende. 

 

Affald og genanvendelse (den anden at-sats) 

Udvalget mener, at det er godt at se de mange samlende og koordinerede 

aktiviteter på dette område, og at den anden at-sats om at igangsætte en 

koordinerende indsats for et fælles nordisk genanvendelsesprogram in-

denfor tøj- og tekstilvarer dermed kan anses som færdigbehandlet for  

rådets vedkommende. 

 
Eksportinitiativer og forretningsmodeller (den tredje at-sats) 

Udvalget noterer, at ministerrådet meddeler, at en rapport om grønne for-

retningsmodeller er blevet lavet i 2010, og at der arbejdes videre med ud-

vikling af nye forretningsmodeller i projektet om udvidet producentansvar. 

Udvalget noterer ligeledes oplysninger om KreaNords program.  

 

Udvalget udtrykker i sit udvalgsforslag om Ny Nordisk Mode, at ”et cen-

tralt parameter med Ny Nordisk Mode er at bruge det aktivt som en plat-

form for branding af Norden og som kernen i nye eksportinitiativer”. Den 

tredje at-sats inkluderer dermed også ønsket om at udnytte potentialet i 

”region branding” i forhold til Ny Nordisk Mode. Udvalget mener, at der 

burde skabes en branding-platform under Ny Nordisk Mode som positione-

rer Norden som den mest bæredygtige region og bruge modebranchen til, 

at brande Norden globalt, samtidig med at platformen udnyttes internt i 



 

 

 Side 5 af 5 

Nordisk Råd 

Rek. 25/2012/næring 

D 2013 

Tidligere nummer: 

A 1563/næring 

Behandles i: 

Næringsudvalget 

J.nr. 12-00144-15 

 

 

regionen til at gøre bæredygtighed og Norden relevant for nye forbruger-

grupper/borger. Her henvises især til den yngre generation, som dels kan 

have svært ved at forstå kompleksiteten i bæredygtighed, og dels har 

svært ved at identificere sig med den Nordiske region. Formålet med Ny 

Nordisk Mode platformen er ligeledes at bygge bro over dette gab. 

 

Udvalget ser dog, at indsatserne for at brande Norden og Ny Nordisk Mode 

behøver konkretiseres mere ved at f.eks. tage inspiration fra Ny Nordisk 

Mad og Nordic Built. Udvalget foreslår derfor, at rådet også anser den 

tredje at-sats og dermed hele rekommandationen færdigbehandlet for rå-

dets vedkommende, og at Næringsudvalget kommer tilbage med et nyt 

udvalgsforslag på området.   

  

 

    På baggrund af ovenstående foreslår Næringsudvalget, 

at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser  

Rek. 25/2012/næring som færdigbehandlet for rådets ved-

kommende. 

 

 

 

Oslo den 29. oktober 2013 

Arto Pirttilahti (cent) 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), ord-

förande 

Eeva-Johanna Eloranta (sd) 

Erling Bonnesen (V) 

Höskuldur Þórhallsson (F) 

Katarina Köhler (S)  

 

Kjell-Idar Juvik (A) 

Ruth Mari Grung (A) 

Sivert Haugen Bjørnstad (FrP) 

Steingrímur Sigfússon (VG)  

Torgeir Knag Fylkesnes (sv) 

Wille Valve (MÅ) 

  

 


