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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDATION 

Udvalget for Velfærd i Nordens betænkning over 

 

Barn och unga i Norden - en tvärsektoriell 

strategi för Nordiska ministerrådet 2016-
2022 

Forslag 

Udvalget for Velfærd i Norden foreslår, at 

Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser Rek. 1/2016 

som færdigbehandlet for rådets vedkommende 

Baggrund 

Rekommendation 1/2016 lyder: 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

 

att genomföra ”Ministerrådsförslag: Barn och unga i Norden – en tvärsek-

toriell strategi 2016–2022” under hänsyn till de synpunkter som framförs i 

betänkandet 

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

Nordiska ministerrådet välkomnar Nordiska rådets positiva respons och 

gensvar på den nya tvärsektoriella strategin för barn och unga.  

 

Den nya strategin innebär, som Nordiska rådet nämner, ett ökat fokus på 

att ministerrådet som helhet ska arbeta utifrån ett barnrätts- och ung-

domsperspektiv och att lyfta fram barn och ungas röster och åsikter i ar-

betet. Detta tillsammans med tre nya strategiska insatsområden, (1, stöd 

till inkludering av utsatta barn och unga, 2, fortsatt samverkan och stöd 

till civilsamhället och 3, förbättrad kunskapsdelning och kompetenshö-

jande) utgör en bra grund för det fortsatta arbetet inom ministerrådet. 

 

Vidare noterar Nordiska ministerrådet Nordiska rådets synpunkter på or-

ganisering och placering av ansvar för strategin. Ministerrådet fasthåller 

samarbetsministrarna som ansvariga för uppföljningen av strategin, då 

man anser att ett tvärsektoriellt ansvar och perspektiv är viktigt för stra-
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tegin och för det övergripande arbetet med barn och ungdomsfrågorna 

inom ministerrådet.  

 

Nordiska ministerrådet anser att rekommendationen med bakgrund av 

ovanstående information uppfylls. 

Udvalgets synspunkter 

Udvalget for Velfærd i Norden noterer med tilfredshed, at den nye strategi 

for Barn & Unge har en tværsektoriel karakter. Derved vil Nordisk Mini-

sterråd få en øget fokus på børn- og ungeperspektiv i det fremtidige ar-

bejde. Udvalget for Velfærd i Norden er tilfreds med at de nordiske sa-

marbejdsministre har det overordnede ansvar for strategiens gennemfø-

relse, om end udvalget havde foretrukket, at samarbejdsministrene blev 

komplementeret med relevante sagpolitiske fagministre. 

 

Stockholm, den 27. september 2016 

Arja Juvonen (saf) 
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Mikael Staffas (Lib) 
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 Tillie Martinussen (D) 
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