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NEFNDARTILLAGA 

 

 

Nefndartillaga 

um eflingu barna- og ungmennastefnu í 

norrænu samstarfi 

1. Tillaga nefndarinnar 

Borgara- og neytendanefndin, menningar- og menntamálanefndin og 

velferðarnefndin leggja til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að tilnefndur verði ráðherra úr Norrænu ráðherranefndinni til að fara 

með mál sem snerta börn og ungmenni. Verkefni hans verði að fylgja 

eftir Stefnu í málefnum barna og ungmenna og að tryggja að 

sérþekking á málefnum barna og ungmenna verði fyrir hendi á öllum 

stigum norræns samstarfs, 

 

að efla umboð Norrænu barna- og ungmennanefndarinnar 

(NORDBUK) í því skyni að tryggja sérfræðiþekkingu á málefnum 

barna og ungmenna í norrænu samstarfi, og meðal annars sjá til þess 

að reglulegt samráð verði milli NORDBUK og fyrrnefnds ráðherra sem 

fer með málefni barna og ungmenna, 

 

að efla og tryggja kunnáttu um málefni barna og ungmenna með 

aðgerðum til að byggja upp þekkingu í þessum efnum á 

samstarfssviðunum og skapa forsendur fyrir myndun norræns 

vettvangs þeirra aðila sem starfa að málefnum barna og ungmenna á 

Norðurlöndum, 

 

að ráðherrann sem verður fyrir valinu hafi árlegt samráð við 

Norðurlandaráð og Norðurlandaráð æskunnar um framkvæmd Stefnu í 

málefnum barna og ungmenna á Norðurlöndum.  

2. Aðdragandi 

Norrænt samstarf fyrir börn og ungmenni 

Velferð barna og ungmenna er lykilþáttur í norrænu velferðarríkjunum. Í 

öðrum löndum eru Norðurlöndin oft þekkt fyrir öflugt starf að málefnum 
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Menningar- og 

menntamálanefnd 

Borgara- og neytendanefnd 

barna og ungmenna, það er hluti af norræna vörumerkinu. Jafnframt á 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 25 ára afmæli 20. nóvember 2014. Miklar 

framfarir hafa orðið á síðustu 25 árum en rannsóknir sýna ennþá að tveimur 

af hverjum tíu börnum á Norðurlöndum líður illa og finnst þau utanveltu.1 

Jafnframt er ljóst að börn og ungmenni með fötlun eru sérlega 

viðkvæm/berskjölduð.  

 

Norðurlandaráð getur stuðlað að því að aukin áhersla verði lögð á þessi 

málefni á pólitískum vettvangi.       

 

Norrænt samstarf um málefni barna og ungmenna er þverfaglegt 

samstarfssvið og gæta skal hagsmuna barna á öllum samstarfssviðum 

Norrænu ráðherranefndarinnar.  

 

Samstarfið mótast af Stefnu í málefnum barna og ungmenna á Norðurlöndum 

sem samþykkt var af samstarfsráðherrunum árið 2009 og sem hefur það 

grundvallarmarkmið að Norðurlönd eigi að vera besti staður í heimi fyrir börn 

og ungmenni að alast upp á. Unnið er að mati á stefnunni til þess að hægt sé 

að uppfæra hana síðar. 

 

Frá árinu 2006 hefur Norræna barna- og ungmennanefndin, NORDBUK, sem 

hefur það hlutverk að samhæfa og veita ráðgjöf um málefni barna og 

ungmenna, séð um skipulagningu samstarfsins fyrir Norrænu 

ráðherranefndina. Frá árinu 2007 heyrir nefndin beint undir samstarfs-

ráðherra Norðurlanda (MR-SAM).2  

 

Í nefndinni sitja átta fulltrúar yfirvalda á Norðurlöndum og fimm fulltrúar 

ungmennasamtaka landanna. Hún kemur saman tvisvar til þrisvar sinnum á 

ári. NORDBUK hefur nokkra starfsemi á eigin vegum sem felst í fjármögnun 

verkefna um börn og ungmenni. NORDBUK fylgist einnig með og ýtir á eftir 

málum barna og ungmenna í Norrænu ráðherranefndinni með því að fylgja 

því eftir í árlegri skýrslu hvernig unnið er að hagsmunum barna og ungmenna 

í starfi samstarfssviðanna. En eins og staðan er nú skortir pólitískar 

undirstöður fyrir þetta starf að málefnum barna og ungmenna. 

 

Fyrir utan það svið sem vinnur almennt með málefni barna og ungmenna 

hefur verið bent á að þrjú samstarfssvið Norrænu ráðherranefndarinnar hafi 

sérlega þýðingu fyrir börn og ungmenni: Norræna ráðherranefndin um félags- 

og heilbrigðismál, Norræna ráðherranefndin um menntamál og rannsóknir og 

Norræna ráðherranefndin um vinnumál. Börn og ungmenni eru sérstakur 

markhópur allra þriggja sviðanna. 

 

Ennfremur hefur Norræna velferðarmiðstöðin, sem er stofnun sem heyrir 

undir félags- og heilbrigðismálasvið Norrænu ráðherranefndarinnar, mikla 

reynslu af verkefnastarfi sem tengist börnum og ungmennum, meðal annars 

af verkefnum um barnafátækt og geðheilsu ungs fólks.  

 

Annar aðili sem vinnur að verkefnum tengdum börnum og ungmennum er 

Norræna menningargáttin. Í janúar 2013 tók hún við umsjón styrkjaáætlana 

NORDBUK fyrir börn og ungmenni á Norðurlöndum. 

 

Starf Norðurlandaráðs að málefnum barna og ungmenna 

Norðurlandaráð hefur um langt skeið unnið með réttindi barna og ungmenna 

og beint sjónum að ungmennum sem standa höllum fæti á Norðurlöndum. 

Sem dæmi um starf Norðurlandaráðs að málefnum barna og ungmenna má 

                                                

1 Samkvæmt skýrslu Sundhedsstyrelsen í Danmörku, Mistrivsel blandt skolebørn. Heimild: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/CFF/MentalSundhed/MistrivselBlandtSkoleboern.pdf 

 
2 Nordiska arbetspapper: Nordiska samarbetet för barn och unga – historien om hur samarbetet 

växte fram: http://www.norden.org/is/utgafa/utgefid-efni/2014-918  
 

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:701578
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/CFF/MentalSundhed/MistrivselBlandtSkoleboern.pdf
http://www.norden.org/is/utgafa/utgefid-efni/2014-918
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nefna Tilmæli 19/2008/velferd um hvernig ofbeldi gegn börnum veldur 

sjúkdómum á fullorðinsaldri3 þar sem lögð er áhersla á félagsleg vandamál 

ungs fólks og þörfina á aðgerðum í samstarfi þvert á samstarfs- og fagsvið til 

að safna og miðla þekkingu og góðum dæmum um hvernig hægt sé að styðja 

þessi börn og ungmenni. Norðurlandaráð hefur jafnframt vakið athygli á að 

umönnun barna sem orðið hafa fyrir áföllum og þurfa á sálfræðimeðferð að 

halda sé ekki nógu góð (tilmæli 23/2005/välfärd). Ennfremur má nefna 

tilmæli 9/2013/velferd um félagslega fjárfestingu á Norðurlöndum þar sem 

lögð er áhersla á að grípa snemma til aðgerða til að koma í veg fyrir að börn 

og ungmenni verði utanveltu ævilangt og þar með taka félagshagfræðilega 

ábyrgð og draga úr álagi hvort tveggja á manneskjur og efnahaginn til lengri 

tíma litið.  

 

Nýlega hefur Norðurlandaráð hvatt ríkisstjórnir Norðurlanda til að vekja 

athygli á réttindum barna og ungmenna, meðal annars með því að  

skipuleggja sérstakan barnaréttindadag í skólum og búa til smáforrit með 

aðgengilegum upplýsingum um réttindi barna. Sjá tilmæli 16/2013/kultur um 

að skólar minni á réttindi barna4. Jafnframt hefur verið hvatt til þess í 

tilmælum 8/2014/medborger5 að hagsmuna barna verði betur gætt í norrænu 

samstarfi með því að fylgja þeim eftir á kerfisbundnari hátt í starfsemi 

Norrænu ráðherranefndarinnar og með því að vernda börn betur á Netinu, 

einkum gegn svonefndri nettælingu6 og netglæpum. 

3. Álit nefndarinnar 

Menningar- og menntamálanefnd, borgara- og neytendanefnd og 

velferðarnefnd Norðurlandaráðs vilja undirstrika að réttindi, áhrif og þátttaka 

barna og ungmenna er lykilþáttur í norræna velferðarlíkaninu.  

 

Á grundvelli þeirrar reynslu af stefnumótun í málefnum barna og ungmenna á 

norrænum vettvangi sem hér hefur verið lýst hafa nefndirnar komist að 

eftirfarandi niðurstöðum:   

 

Varðandi stefnumótun í málefnum barna og ungmenna 

 Kjarni stefnumótunar í málefnum barna og ungmenna, það er að 

segja sterk áhersla á réttindi barna og þátttaka barna og ungmenna í 

ákvörðunum sem snerta þau, dugar ekki til í norrænu samstarfi því 

fulltrúar ungmennasamtakanna í NORDBUK geta ekki komið í stað 

þess að börn og ungmenni hafi fulltrúa í starfsemi samstarfssviðanna 

í norrænu samstarfi. Jafnframt þarf að efla áhersluna á réttindi barna 

því hún hefur einungis náð fótfestu á sumum samstarfssviðanna. 

 
 Það vantar pólitískan drifkraft til að tryggja að Stefna í málefnum 

barna og ungmenna, sem samþykkt var á pólitískum vettvangi, nái 
að hafa tilætluð áhrif á samstarfssviðunum. 

 
 Það þarf að styrkja þá áætlun sem fyrir er og þau pólitísku markmið 

sem þegar hafa verið samþykkt.  Stefna í málefnum barna og 
ungmenna er góður grundvöllur en á samstarfssviðunum virðist 
skorta þá kunnáttu og þau tæki sem þarf til að hrinda henni í 
framkvæmd á markvissan og skipulagðan hátt. 

 

                                                
3 Velferðarnefndin tók síðustu svör Norrænu ráðherranefndarinnar til meðferðar á fundinum 27. júní 

og ákvað halda virkum síðustu tveimur málsliðum tilmælanna um búa til norrænan barnavísi og 
koma á fót norrænum samhæfingaraðila fyrir börn og ungmenni í erfiðri stöðu.  

 
4 Menningar- og menntamálanefndin tók svör ríkisstjórna Norðurlanda til meðferðar á fundinum 23. 

september (dagskrárliður 72/14) og ákvað að afskrifa tilmælin. 
 
5 Menningar- og menntamálanefndin tók svör ríkisstjórna Norðurlanda til meðferðar á fundinum 23. 
september (dagskrárliður 49/14) og lagði til að tilmælin yrðu afskrifuð. 
 
6 Skilgreining á nettælingu: að byggja upp trúnaðarsamband við barn, yfirleitt á spjallrásum á 
Netinu, í því skyni að misnota barnið síðar. 

http://www.norden.org/is/nordurlandarad/thingmal/a-1454-velferd
http://www.norden.org/is/nordurlandarad/thingmal/a-1454-velferd
http://www.norden.org/is/nordurlandarad/thingmal/a-1344-vaelfaerd
http://www.norden.org/is/nordurlandarad/thingmal/a-1591-velferd
http://www.norden.org/is/nordurlandarad/thingmal/a-1601-kultur
http://www.norden.org/is/nordurlandarad/thingmal/a-1601-kultur
http://www.norden.org/is/nordurlandarad/thingmal/a-1590-medborgar
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Uppbygging/skipulag málefna barna og ungmenna í norrænu samstarfi 

 Barna- og ungmennanefndin – NORDBUK – er embættismannanefnd 

með allt of óskýrt og breitt hlutverk og starfsumboð og hefur þess 

vegna takmörkuð áhrif á aðra starfsemi Norrænu 

ráðherranefndarinnar. 

 Samstarfssvið Norrænu ráðherranefndarinnar standa að ýmis konar 

starfsemi fyrir börn og ungmenni, en oft vantar skipulagsleg tengsl 

við almennu stefnuna í málefnum barna og ungmenna. 

 Jafnframt er þörf á aukinni kunnáttu um mikilvægi áherslunnar á 

hagsmuni barna og ungmenna og á hagnýtum tækjum til að efla 

þverfagleg áhrif þessa sviðs á skipulegan hátt. 

 

Það að NORDBUK heyri skipulagslega undir samstarfsráðherrana er jákvætt 

og rökrétt með hliðsjón af fjármögnun og þverfaglegum áherslum en virðist 

ekki vera nóg til að hafa raunveruleg áhrif á aðra hluta norræns samstarfs. 

Þess vegna leggur Norðurlandaráð til að þessum þverfaglegu starfsháttum í 

málefnum barna og ungmenna verði fylgt betur eftir á pólitískum vettvangi. 

 

Með hliðsjón af því að í núverandi skipulagi Norrænu ráðherranefndarinnar 

eru til ráðherrar sem gegna hvort tveggja formlegu hlutverki í 

fagráðherranefndunum og bera sem ráðherrar ábyrgð á málefnum barna og 

ungmenna gæti verið gagnlegt að nýta þessa pólitísku fagþekkingu og 

þennan drifkraft betur í norrænu samstarfi. Norræna ráðherranefndin gæti 

falið einum þessara ráðherra að fara með málefni barna og ungmenna og 

fylgja eftir Stefnunni í málefnum barna og ungmenna á Norðurlöndum 

pólitískt og skipulagslega. 

 

Ennfremur telja nefndirnar að skjóta þurfi styrkari stoðum undir þverfaglegt 

starf að málefnum barna og ungmenna í norrænu samstarfi með því að þróa 

ákveðin verkfæri og aðferðir. 

 

Norðurlandaráð telur æskilegt að starfsumboð Norrænu barna- og 

ungmennanefndarinnar verði eflt til þess að hún hafi almennt meiri 

þverfagleg áhrif í norrænu samstarfi. NORDBUK getur lagt þeim ráðherra sem 

fer með málefni barna og ungmenna lið með sérfræðikunnáttu og æskilegt er 

að ráðherrann og NORDBUK hafi regluleg samskipti til viðbótar við skýrslugjöf 

NORDBUK tll samstarfsráðherranna. 

 

Norðurlandaráð telur mikilvægt að börn og ungmenni taki þátt í ákvörðunum 

og sérlega mikilvægt að reynsla barna og ungmenna sem standa höllum fæti 

verði nýtt í norrænu samstarfi. Ennfremur hvetur Norðurlandaráð til þess að 

höfð verði bein samskipti við börn og ungmenni og fulltrúa þeirra. Nefna má 

barna- og ungmennaráðgjafahópinn sem hefur aðstoðað Børnerådet í 

Danmörku sem dæmi um vel heppnaða þátttöku barna og ungmenna í 

ákvarðanatöku.  

 

Á norrænum vettvangi væri áhugavert að tengja saman reynslu Norrænu 

velferðarmiðstöðvarinnar af hearings með fósturbörnum og börnum sem 

standa höllum fæti, barna- og ungmennaráðgjafahópa og starf NORDBUK. 

Norðurlandaráð leggur jafnframt til að íhugað verði að styðjast oftar við 

hearings og barna- og ungmennaráðgjafahópa í norrænu samstarfi til að 

standa betur vörð um hagsmuni barna og ungmenna. Jafnframt er mælt með 

því að myndaður verði norrænn vettvangur til að aðilar sem vinna að 

stefnumótun í málefnum barna og ungmenna á Norðurlöndum geti skipst á 

reynslu. Þar verður hægt að þróa stefnumótunarsamstarf við aðila á borð við 

UNICEF og umboðsmenn barna á Norðurlöndum í því skyni að styrkja stöðu 

og áhrif stefnumótunar í málefnum barna og ungmenna almennt. 

 

Jafnframt væri hægt að styrkja pólitískar stoðir árlegrar eftirfylgni stefnunnar 

í málefnum barna og ungmenna með því að ræða við Norðurlandaráð og 

Norðurlandaráð æskunnar, til dæmis í tengslum við eitthvert þinganna. Það 

http://www.boerneraadet.dk/boerneinddragelse/boerne-og-ungepanel
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A 1629/medborger 

Lagt fram af: 

Menningar- og 

menntamálanefnd 

Borgara- og neytendanefnd 

Velferðarnefnd 

Númer skjals 14-00232-2 

 

 

Norðurlandaráð 

A 1629/medborger 

Lagt fram af: 

Menningar- og 

menntamálanefnd 

Borgara- og neytendanefnd 

væri til dæmis hægt að gera með því að gefa munnlega skýrslu á þingfundi, 

eða með því að halda hringborðsumræður með þátttöku ráðherra, þingmanna 

og Norðurlandaráðs æskunnar. 

 

4. Niðurstaða 

Á þessum grundvelli leggja borgara- og neytendanefndin, menningar- og 

menntamálanefndin og velferðarnefndin til að 

 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að tilnefndur verði ráðherra úr Norrænu ráðherranefndinni til að fara 

með mál sem snerta börn og ungmenni. Verkefni hans verði að fylgja 

eftir Stefnu í málefnum barna og ungmenna og að tryggja að 

sérþekking á málefnum barna og ungmenna verði fyrir hendi á öllum 

stigum norræns samstarfs, 

 

að efla umboð Norrænu barna- og ungmennanefndarinnar 

(NORDBUK) í því skyni að tryggja sérfræðiþekkingu á málefnum 

barna og ungmenna í norrænu samstarfi, og meðal annars sjá til þess 

að reglulegt samráð verði milli NORDBUK og fyrrnefnds ráðherra sem 

fer með málefni barna og ungmenna, 

 

að efla og tryggja kunnáttu um málefni barna og ungmenna með 

aðgerðum til að byggja upp þekkingu í þessum efnum á 

samstarfssviðunum og skapa forsendur fyrir myndun norræns 

vettvangs þeirra aðila sem starfa að málefnum barna og ungmenna á 

Norðurlöndum, 

 

að ráðherrann sem verður fyrir valinu hafi árlegt samráð við 

Norðurlandaráð og Norðurlandaráð æskunnar um framkvæmd Stefnu í 

málefnum barna og ungmenna á Norðurlöndum.  

 

 

Kaupmannahöfn, 3. október 2014 

Borgara- og neytendanefnd 

Annicka Engblom (M) formaður 

Bjørt Samuelsen (Tj.) 

Elín Hirst (Sj.) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Jan Lindholm (MP) 

Knut Storberget (A) 

Kristian Norheim (FrP) 

Satu Haapanen (gröna) 

Tina Bru (H) 

 

Menningar- og menntamálanefnd 

Jorodd Asphjell (A), formaður 

Liselott Blixt (DF) 

Peter Johnsson (S) 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Svein Harberg (H) 

Tuula Peltonen (sd) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 

Villum Christensen (LA) 

 

Velferðarnefnd 

Anders Andersson (KD), formaður 

Christian Beijar (ÅSD) 

Eeva-Johanna Eloranta (sd) 

Elisabeth Björnsdotter-Rahm (M) 

Finn Sørensen (EL) 
Helgi Abrahamsen (sb) 

Sonja Mandt (A) 

 

 

 


