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NEFNDARÁLIT UM 
RÁÐHERRANEFNDARTILLÖGU 

Nefndarálit velferðarnefndar um 

Ráðherranefndartillögu um að Norræna 
velferðarmiðstöðin „NVC Danmörku” verði 
færð undir sama þak og „NVC Svíþjóð”  

1. Tillaga nefndarinnar 

Velferðarnefnd leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að framkvæma ráðherranefndartillögu B 295/velferd um að 
Norræna velferðarmiðstöðin „NVC Danmörku” verði færð undir 
sama þak og „NVC Svíþjóð”. 

2. Aðdragandi 

Velferdsutvalget viser til at MR-SAM den 26. august 2013 godkjente en 
innstilling fra MR-S om at datterinstitusjonen til Nordens Velferdssenter 
”NVC Danmark” samlokaliseres med NVC (Sverige), slik at all virksomhet 
rettet mot samarbeid om funksjonshemminger konsentreres i NVC 
(Sverige). Velferdsutvalget viser til at samlokaliseringen skal skje fra  
1. januar 2015. 

3. Umsagnarferli 

Velferðarnefndin tók ekki þátt í ferlinu en að því loknu vill nefndin undir-
strika mikilvægi þess að hún verði kölluð fyrr til í afgreiðsluferli mikil-
vægra mála þannig að henni gefist færi á að afgreiða mál efnislega áður 
en Norræna ráðherranefndin (NMR) tekur endanlega ákvörðun og í því 
skyni að efla norrænt samstarf einnig í milli Norðurlandaráðs og Norrænu 
ráðherranefndarinnar. 

4. Álit nefndarinnar 

Velferðarnefnd vísar til þess að Norræna velferðarmiðstöðin (NVC) var 
stofnuð þegar fjórar stofnanir á félagsmálasviði voru sameinaðar á árinu 
2009. Móðurstofnun Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar er staðsett í 
Stokkhólmi en dótturstofnunin NVC í Danmörku er staðsett í Álaborg og 
NVC í Finnlandi í Helsinki. Velferðarnefndinni er kunnugt um að allt frá 
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stofnun Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar hefur sameiginleg stjórn séð 
um rekstur allra þriggja eininga.  
Velferðarnefndin bendir á að samkvæmt lögum Norrænu velferðar-
miðstöðvarinnar er verkefni hennar og dótturstofnana hennar í Danmörku 
og Finnlandi að vera helstu samstarfsstofnanir Norrænu ráðherranefndar-
innar um að þróa félagsmálageirann á Norðurlöndum og grannsvæðunum. 
Velferðarnefndin vísar til þess að Norræna velferðarmiðstöðin á að auka 
gæði á félagslegu sviði og taka þátt í að þróa norræna velferðarlíkanið 
með menntun, fræðslu, styrkjum til rannsókna, miðlun á rannsóknaniður-
stöðum, þróunarstarfi, myndun tengslaneta og alþjóðasamstarfi.  
 
Samkvæmt lögum stofnunarinnar á NVC í Danmörku að efla og halda 
áfram norrænu samstarfi á sviði daufblindu. Velferðarnefndin veitir því 
athygli að markmiðið með því að setja „NVC Svíþjóð“ og „NVC Danmörku“ 
undir sama þak er að efla faglega þróun í samstarfi um fötlunarmál. Þess 
er vænst að sambýlið auki skilvirkni í starfi og að hæfni starfsliðsins nýtist 
betur en ella.  
 
Velferðarnefndin vill í því sambandi undirstrika mikilvægi þess að í endur-
skipulagðri starfsemi Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar verði staðið vörð 
um sérfræðiþekkingu og hún efld enn frekar, einkum á sviði daufblindu. 
 
Velferðarnefnd veitir því athygli að verið er að íhuga að setja NVC í Finn-
landi undir sama þak og Norræna velferðarmiðstöðin í Svíþjóð. 
Samkvæmt lögum stofnunarinnar er verkefni NVC í Finnlandi að efla 
samstarf um fíkniefna- og áfengismál. Velferðarnefndinni er kunnugt um 
að málið verður meðal annars rætt á aukafundi embættismannanefndar-
innar um félags- og heilbrigðismál (EK–S). 

5. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur velferðarnefnd til að 

að Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 
um 

að framkvæma ráðherranefndartillögu B 295/velferd um að 
Norræna velferðarmiðstöðin „NVC Danmörku” verði færð undir 
sama þak og „NVC Svíþjóð”. 

 
Þórshöfn í Færeyjum, 24. september 2013 

Anders Andersson (KD) formaður    
Anders Karlsson (S)  
Anne Louhelainen (saf)  
Christer Adelsbo (S)    
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 
Finn Sørensen (EL) varaformaður 
 

Helgi Abrahamsen (sb)  
Jóhanna María Sigmundsdóttir (F) 
Karen J. Klint (S) 
Svein Harberg (H) 
Sonja Mandt (A) 
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Norræna velferðarmiðstöðin „NVC Danmark” færð undir sama þak 
og NVC (Svíþjóð)  

MR-SAM har den 26.8 godkendt en indstilling fra MR-S om at 
datterinstitution til Nordens Velfærdscenter ”NVC Danmark” 
samlokaliseres med NVC (Sverige), sådan at al virksomhed rettet mod 
samarbejde om funktionsnedsættelse koncentreres i NVC (Sverige). 
Samlokaliseringen effektueres den 1.1.2015. 
 
Baggrund 
 
Nordens Velfærdscenter (NVC) blev oprettet i 2009 i forbindelse med en 
sammenlægning af fire institutioner på det socialpolitiske område.  NVC er 
organiseret som tre organisatoriske enheder. Moderinstitutionen NVC er 
placeret i Stockholm, mens datterinstitutionerne ”NVC Danmark” 
geografisk er placeret i Dronninglund tæt på Ålborg og ”NVC Finland” er i 
Helsinki. NVC har én styrelse som er ansvarlig for driften af alle tre 
enheder.  
 
I henhold til vedtægterne udgør NVC, sammen med sine 
datterinstitutioner ”NVC Danmark” og ”NVC Finland”, Nordisk Ministerråds 
hovedorgan til at fremme udviklingen indenfor det socialpolitiske område i 
Norden og dets nærområder. Institutionen skal gennem uddannelse, 
information, fremme af forskningsarbejde og spredning af 
forskningsresultater, udviklingsarbejde, netværksopbyggende og 
international arbejde styrke kvaliteten indenfor det socialpolitiske område 
og gennem disse indsatser bidrage til at udvikle den nordiske 
velfærdsmodel.  
 
”NVC Danmark” skal ifølge vedtægterne fremme og videreføre det 
nordiske samarbejde indenfor døvblindeområdet. NVC’s styre har i maj 
rekommanderet General Sekretæren at samle kræfterne i NVC og 
herigennem forstærke den faglige udvikling indenfor samarbejdsområdet 
om funktionsnedsættelse. Dette skal ske via en samlokalisering, hvor 
”NVC Danmark” flyttes til moderinstitutionen NVC. Samtidig forventes en 
reduktion i administration og andre omkostninger ved en sådan 
sammenlægning. Dette betyder således en geografisk omplacering af 
”NVC Danmark” sådan at datterinstitutionens virksomhed integreres i NVC 
(Sverige). ”NVC Danmark” har fire fuldtidsstillinger og NVC (Sverige) har 
tilknyttet tre fuldtidsstillinger til området, herunder sekretariatet for 
”Rådet for nordisk samarbejde om funktionsnedsættelse”. En samling af 
området forventes at føre til et mere effektivt samarbejde, herunder 
bedre udnyttelse af personale kompetencer.    
   
Generalsekretæren anser at det er vigtigt, at de nordiske kræfter og 
midler anvendes hensigtsmæssigt og effektivt og har således indstillet 
sagen om samlokalisering til beslutning i MR-S og herefter MR-SAM. 
Begge Ministerråd har fulgt indstillingen. Samtidig skal det bemærkes at 
et af landene anser det for relevant at se nærmere på den 
effektivisering, der kan være i også at samlokalisere ”NVC Finland” 
med NVC (Sverige). ”NVC Finland” skal ifølge vedtægterne fremme 
samarbejdet indenfor narkotika og alkoholpolitiske spørgsmål. Dette vil 
blive rejst på det kommende ekstraordinære EK-S møde den 1. oktober, 
der blandt andet skal fokusere på fremtidig økonomi.  
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