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BETÄNKANDE ÖVER MEDDELANDE OM 
REKOMMENDATION 

 

 

Ny organisering av nordiskt samarbete om 
funktionshinder 

1. Rekommendation 

Rekommendationen har följande ordlyd: 
 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å gjennomføre ministerrådsforslag B 283/välfärd om å legge ned 
Nordisk handikappolitiske råd (NHR) og etablere Rådet 

2. Meddelande från Nordiska ministerrådet 

Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) och samarbets-
ministrarna (MR-SAM) har under åren 2012-13 arbetat med en ny organi-
sering av det nordiska funktionshindersamarbetet. Det tidigare Nordiska 
Handikapprådet (NHR) har nu nedlagts och det nya Rådet för nordiskt 
samarbete om funktionshinder har påbörjat sitt arbete med första mötet 
20.11.2013. 
 
Nordens Välfärdscenter (NVC) fungerar som sekretariat för Rådet och har 
också inlett arbetet med att skriva en handlingsplan för nordiskt samar-
bete på funktionshinderområdet, där Rådet ska ge inspel. 
 
Således anser Nordiska ministerrådet, att rekommendationen kan avskri-
vas. 

3. Utskottets betänkande 

Velferdsutvalget viser til meddelelse fra Nordisk ministerråd om Rek. 
12/2013/välfärd. I meddelelsen er det redegjort for at det nye Rådet for 
nordisk samarbeid om funksjonshinder har begynt sitt første møte i no-
vember 2013, og at Nordens Välfärdscenter (NVC) skal fungere som sek-
retariat for Rådet.  
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Velferdsutvalget ser positivt på det at arbeidet som er i gang med å skrive 
en handlingsplan for nordisk samarbeid på området for funksjonshinder, 
og at Rådet skal gir innsyn i prosessen til Velferdsutvalget. Velferdsutval-
get hadde et dialogmøte med leder av Rådet under sitt utvalgsmøte 8. ap-
ril 2014. 
 
Velferdsutvalget har tidligere bemerket viktigheten av å etablere en god 
kontakt til Nordisk råd og Velferdsutvalget siden den nye strukturen i Rå-
det ikke har noe formell politisk innsyn eller kontakt, annet enn gjennom 
mandatet i regi av Nordisk ministerråd. 
 
På bakgrunn av ovenstående foreslår Velferdsutvalget 

at Nordisk råd tar meddelelsen til etterretning og anser Rek. 
12/2013/välfärd som ferdigbehandlet for rådets del. 
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