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Resumé samt personal, statistik och nyckeltal 

Resumé verksamheten 2017 

Nordens välfärdscenter har fortsatt att utvecklas och har stärkt sin ställning som nordiskt kunskapscenter 
inom välfärdsområdet. 

Drygt 3 500 politiker, tjänstemän och intresseföreträdare har besökt våra konferenser, seminarier och 
kurser under året. Besöken på vår hemsida har ökat med drygt 1000 och beställningarna av våra rapporter 
har ökat med drygt 2000. Även aktiviteten på sociala medier har ökat betydligt. 

Vi har besökt ett 30-tal orter runt om i Norden med våra aktiviteter. Intresset är också stort från andra håll i 
världen och vi har tagit emot ett stort antal studiebesök. 

Två nya kunskapsområden har etablerats under året – integration och folkhälsa. 

På integrationsområdet har en så kallad Clearingcentral om integration i Norden etablerats. Under året 
har arbetet främst fokuserat på integrationens betydelse för glesbygden i Norden samt kvinnors 
etablering på arbetsmarknaden. 

Ensamkommande barn och unga samt skolans roll för en lyckad inkludering i de nordiska samhällena är 
ytterligare ett av våra prioriterade områden. 

Inom folkhälsoområdet har Folkhälsoarenan prioriterat projekt om ojämlikhet i hälsa, tobak, alkohol, 
cannabis och ungas mentala hälsa. För första gången har Nordens välfärdscenter också arrangerat en 
internationell konferens om reglering av spelmarknaden och spelmissbruk i de nordiska länderna. 

Arbetet med unga nordbors psykiska hälsa har fortsatt hög prioritet. Dialogmöten om hur man arbetar 
med frågan och om vilka metoder som fungerar väl har hållits med experter i samtliga nordiska länder. 
Dessa dialogmöten har dokumenterats i en film som visas runt om i Norden. 

Äldres villkor har också uppmärksammats under året. Ett antal åldersvänliga städer runt om i Norden har 
delat med sig av hur de arbetar för att öka livskvaliteten för sina äldre invånare. Resultatet sprids nu i hela 
Norden för att inspirera fler städer att följa efter. 

Inom funktionshindersområdet har ett treårigt projekt om levnadsförhållanden bland samer med 
funktionsnedsättning avslutats. En rapport med Nordens välfärdscenters policyrekommendationer för 
fortsatt arbete inom området har publicerats. Även Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder 
avslutade sin första mandatperiod och dess verksamhet har utvärderats med mycket gott resultat. En ny 
femårig mandatperiod är beslutad och Rådet är bland annat involverat i arbetet med att ta fram en ny 
handlingsplan för samtliga ministerråd. Inom dövblindområdet, ett område med mycket lång tradition av 
nordiskt samarbete, har Nordens välfärdscenter ytterligare utökat och utvecklat såväl nätverk som sitt 
kursutbud. 

Välfärdsteknologi är fortsatt ett högaktuellt område för Nordens välfärdscenter. Projektet Connect har 
presenterat Verktygslådan, som är ett pedagogiskt verktyg för kommuner i Norden som vill introducera 
välfärdsteknologi i sin verksamhet, vid ett stort antal turnéstopp runt om i Norden.  
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Intresset för nordiska välfärdsteknologiska lösningar är stort i hela världen och Nordens välfärdscenter 
bjöds under året in till flera internationella konferenser för att informera om och diskutera nordiska 
modeller. 

Arbetet med att göra om och förbättra vår hemsida har varit intensiv under året. Målet är att sidan ska 
vara tillgänglig för alla och enkel att navigera i. En strategi för hur vi arbetar med sociala medier, 
budskapsplattformar och enhetlig visuell identitet har presenterats.        

En handlingsplan för hur Nordens välfärdscenter kan integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin 
verksamhet har tagits fram och följs upp vid kvartalsmässiga avstämningsmöten med samtliga 
projektledare. 

Administrationen kring all konferens- och seminarieverksamhet har förfinats och förenklats under året, 
vilket i hög grad har underlättat projektledarnas arbete. 

En ny personalhandbok har tagits fram och rutiner för det strategiska arbetsmiljöarbetet har beslutats. 
Under året har också all personal undervisats i stresshantering, första hjälpen och evakuering vid brand 
eller annan olycka. 

Det ekonomiska resultatet är gott och blev ungefär en kvarts miljon svenska kronor bättre än budgeterat. 

Nordens välfärdscenter går in i verksamhetsåret 2018 med en stabil och kompetent personal, en god 
ekonomi och en god planering. 

Intresset för våra projekt och resultat är stort. Utvärderingar visar att huvuddelen av de personer vi når 
med våra arrangemang och rapporter uppger att de haft nytta av kunskapen vi förmedlat i sitt arbete. Det 
sporrar oss än mer att förfina våra mätmetoder och vårt arbete med målgrupper och mottagare av våra 
resultat och rekommendationer. 

Stockholm den 14 februari 2018 

Ewa Persson Göransson 

Direktör 

Ewa Persson Göransson 
Direktör 
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Personal-, organisations- och arbetsmiljöutveckling 
Nordens välfärdcenter (NVC) återfinns i Sverige och Finland. NVC leds av en gemensam direktör. För 
driften av NVC Finland ansvarar en verksamhetsledare.  

Nordens välfärdscenter har en gemensam styrelse som bidrar med facklig strategisk input samt bidrar 
med nationell förankring i länderna 

Huvuddelen av verksamheten bedrivs i projektform. För varje projekt finns en utsedd ansvarig 
projektledare. NVC har regler och riktlinjer för hur projektarbetet ska gå till och hur ansvarsfördelningen 
ser ut. 

Direktören har stöd av en ledningsgrupp i ledningsarbetet. Ledningsgruppen består, förutom direktören, 
av verksamhetschefen för Finland, administrationschefen, kommunikationschefen och chefen för 
funktionshinderområdet. 

Vid årsskiftet 2017/2018 hade NVC totalt 32 anställda ,23 i Sverige och 9 i Finland, varav 28 med nordiskt 
kontrakt, 1 fast tillsvidareanställning, 2 projektanställningar och ett vikariat. Det är en ökning med fem 
anställda sedan föregående årsskifte. 

Personalens utbildningsbakgrund, erfarenheter och kompetenser varierar men huvuddelen av den fackliga 
personalen har en akademisk bakgrund inom samhällsvetenskap. 

NVC eftersträvar att ha anställda från alla de nordiska länderna. Den sista december 2017 hade NVC 
anställda från Sverige, Finland, Danmark och Norge.  

NVC strävar också efter en jämn könsfördelning.  Trots det fortsätter könsfördelningen att vara ojämn i 
såväl Sverige som Finland. Vid årsskiftet bestod personalen av 78 % kvinnor (89% i Finland och 74% i 
Sverige) och 22 % män.  

Medelåldern hos de anställda är 45 år.  Detta är naturligt att medelåldern är relativ hög mot bakgrund av 
att stor ämnesexperts och därmed lång arbetslivserfarenhet ofta krävs av medarbetarna. 

Tre anställningar (varav två i Finland) har avslutats och åtta (varav sex i Finland) har påbörjats under 2017. 

Andelen sjukfrånvaro 2017 uppgår till drygt 4 % och är totalt i stort oförändrad jämfört med 2016. 
Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 4,4% och till 3,3% för män. För kvinnor har sjukfrånvaron minskat 
med 0,5 procentenheter och för män har den ökat med 1,4 procentenheter. Sjukfrånvaron på Nordens 
välfärdscenter ses inte som ett generellt problem. 

En viktig del i NVCs personalpolicy är att personalen ska känna delaktighet med NVCs verksamhet. Var 
tredje vecka har NVC Sverige kontorsmöte (där kontoret i Finland deltar på video). NVC Finland har 
kontorsmöte varje vecka. Ledningen och personalens fackklubb i Sverige har samverkansmöte tio gånger 
per år. Hela personalen har en verksamhetsplaneringsdag i juni och ett personalseminarium på hösten. Tre 
gånger per år genomförs projektgenomgångar med varje projektledare. Projektledarna har månatliga 
projektledarmöten. Dessutom har Funktionshinder-, kommunikations- och administrationsgruppen 
planering och uppföljningsmöten.  

På NVC genomförs årliga utvecklingssamtal på våren och lönesättande samtal på hösten enligt mallar som 
tagits fram i samarbete mellan arbetsgivaren och den lokala fack-klubben.  
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I år har vi omarbetat, uppdaterat och utvidgat vår personalhandbok, som beskriver rättigheter, 
skyldigheter och rutiner på Nordens välfärdscenter.  

Vi har under året sammanställt riktlinjer för vårt systematiska arbetetsmiljöarbete samt uppdaterat våra 
riktlinjer för arbetet med lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering. Vi har också tagit fram 
en Beredskapsplan att använda i händelse av hot och kriser. 

Under året har vi genomfört en enkätundersökning om arbetsmiljö, inklusive lika rättigheter och 
möjligheter samt diskriminering. Av svaren framkom att Nordens välfärdscenter är en bra arbetsplats där 
det inte förekommer diskriminering eller trakasserier. I enkätsvaren fanns dock några påpekanden där det 
är relevant att genomföra förbättringsåtgärder. En handlingsplan har därför utarbetats i samverkan med 
fack-klubben. Handlingsplanen beskriver hur, när och vem som är ansvarig för att genomföra olika 
förbättringsåtgärder.  

Varje år, liksom i år, görs en lönekartläggning inriktade löneskillnader mellan kvinnor och män. De årliga 
kartläggningarna visar inte på att det skulle finns någon lönediskriminering som beror på könstillhörighet. 

Vart tredje år kommer en ergonom till kontoret och besöker dem som har önskemål om en ergonomisk 
genomgång av arbetsplatsen. Vi har också, för första gången, genomfört en första hjälpenkurs för de som 
önskat. Vi kommer fortsättningsvis att ha en förstahjälpenkurs vart tredje år. Vi har också skaffat en 
hjärtstartare under året.  

Personalstatistik för 2017 är indelad efter kön, ålder, nationalitet och typ av anställningskontrakt återfinns 
i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1: Rapportering - Personal og organisasjonsutvikling, 2017

K M K M K M K M K M K M K M
1 1 8 1 1 14 3 29

TOTAL
100%

K M K M K M K M K M K M
9 3 7 2 6 1 1 23 6

K M K M K M K M K M K M K M
1 1 1 3

TOTAL
100%

K M K M K M K M K M K M
1 1 1 2 1

K M K M K M K M K M K M K M
1 1

TOTAL
100%

K M K M K M K M K M K M
1 1 0

4,4% 3,3% 4,1%

E: SYGEFRAVÆR - PER 31.12.2017
Hvor højt sygefravær i % (ansattes fravær pga egen sygdom) har institutionen? 

Kvinder Mænd Total

0%

ALDERSFORDELING
20–30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61+ år Total TOTAL 

FASTANSATTE

0% 0% 0% 0% 100% 0%

PROCENTFORDELING (pr. nation):
DK FI IS NO SV AX, FO, GL Andet

1

3

D: NATIONALE VILKÅR - FASTANSATTE - antal personer PER 31.12.2017
NATIONALITET OG KØNSFORDELING

DK FIN IS NO SVE AX, FO, GL Andet
TOTAL

ALDERSFORDELING
20–30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61+ år Total TOTAL PROJEKT-

ANSATTE OG VIKARER

0% 33% 0% 0% 67% 0%
DK FI IS NO SV AX, FO, GL Andet

0%

DK FIN IS NO SVE AX, FO, GL Andet
TOTAL

PROCENTFORDELING (pr. nation):

1 2 2 3 2 5

C: NATIONALE VILKÅR - PROJEKTANSATTE OG VIKARER - antal personer PER 31.12.2017
NATIONALITET OG KØNSFORDELING

29

Utlandstillägg
Enskild Samo/-partnertillägg Total TOTAL 

NORDISKE VILKÅRK M K M K M

NO SVE AX, FO, GL Andet
TOTAL

0%

ALDERSFORDELING
20–30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61+ år Total TOTAL 

NORDISKE VILKÅR

7% 31% 0% 3% 59% 0%

A: TOTAL ANTAL ÅRSVÆRK PER 31.12.2017 - NORDISKE VILKÅR, PROJEKTANSATTE (inkl. vikarer) OG FASTANSATTE
TOTAL FOR INSTITUTIONEN

Antal total
Kvinder (K)    Mænd (M)        

22,7 6,6 29,3

PROCENTFORDELING (pr. nation):
DK FI IS NO SV AX, FO, GL Andet

B: NORDISKE VILKÅR (8-års reglen) - antal personer PER 31.12.2017
NATIONALITET OG KØNSFORDELING

DK FIN IS
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Nyckeltal från årsräkenskapen  

Resultatet före justering för växelkursförändringar uppgår till – 0,6 miljoner SEK, vilket är 0,26 miljoner 
bättre än budgeterat. 

NVCs eget kapital uppgår till nästan 10 miljoner SEK den sista december 2017. Det egna kapitalet räcker 
till att klara tre månaders drift samt att täcka gjorda åtaganden och reserverade medel under 2018. 

Banktillgodohavandena har ökat med 6,3 miljoner under året trots årets negativa resultat.  Det beror 
främst på minskat tillgodohavande på NVCs skattekonto samt ökade projektförskott och minskade 
projektfordringar. Risken för likviditetsproblem under 2018 är försumbar.  

 
Tabell 2: Ekonomi 

1000 SEK 
  

INTÄKTER 2017 2016 

1. Basbeviljning från NMR 25 104 24 743 

2. Projektbeviljningar från NMR 14 494 13 229 

3. Beviljningar från länder och internationella organ 3 511 3 520 

4. Andra intäkter (avgifter, sponsorer) 3 575 3 829 

SUMMA INTÄKTER 46 684 45 320 

UTGIFTER 2017  2016 

5. Administrativa kostnader 7 089 7 170 

6. Utgifter för verksamhetsområde 15 224 15 854 

7. Projektkostnader 24 975 20 172 

SUMMA UTGIFTER 47 288 43 195 

ÅRETS NETTORESULTAT före växelkursjustering  -603 2 125 

LIKVIDITET OCH EGET KAPITAL 2 017 2 016 

8. Likvida medel (Kassa och bank) per 31/12 20 157 13 860 
9. Eget kapital per 31/12 9 931 10 487 

 
Tabell 3 på nästa sida visar hur intäkter och kostnader fördelas på NVCs verksamhetsområden. 

Mer om det ekonomiska utfallet 2017 och NVCs ekonomiska ställning finns i del ”4.Årsräkenskaper”. 
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Tabell 3: Verksamhetsområden 2017 

Driftsräkenskap (i 1.000 SEK) 
          Total 

INTÄKTER Folkhälsa Integration Funktionshinder 
Välfärds-

politik 
Kommunikation NIF 

Ledning 
o admin. 2017 2016 

Basbeviljning från 
ministerrådet  

2 580 1 480 5 652 3 567 5 821   6 004 25 104 24 696 

Andra beviljningar 
från NMR 

5 318 3 954 2 016 1 356 0 1 851 0 14 495 13 229 

Nationella 
beviljningar 

361 207 790 499 814   840 3 511 3 520 

Övriga 
Projektbeviljningar  

982   1 551 186       2 719 2 751 

Andra intäkter 
(avgifter, sponsorer) 15 3 330 73 0 12 423 856 1 078 

SUMMA INTÄKTER 9 256 5 644 10 340 5 680 6 636 1 863 7 266 46 684 45 273 

SUMMA UTGIFTER 9 362 5 705 10 571 5 826 6 874 1 863 7 089 47 290 43 195 
ÅRETS 
NETTORESULTAT 

-106 -61 -232 -146 -238 0 177 -605 2 079 
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1. Årets aktiviteter och resultat 
Nedan beskrivs NVCs verksamhet under 2017 med utgångspunkt från målbeskrivningen i beviljningsbrevet 
för 2017. Aktiviteter och resultat jämförs med beviljningsbrevets målformuleringar. Resultatredovisningen 
följer samma disposition som beviljningsbrevets disposition. 

Verksamhetsområde 1: Folkhälsa 
 

Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
NVC fungerar som sekretariat för Nordisk folkhälsoarena under åren 2016-2018. 

Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 
mål 

Resultatmål:  
NVC utför uppgiften som sekretariat 
utifrån det mandat som är beslutat av ÄK-
S, enligt följande: 
 

• NVC har i uppgift att förbereda 
den Nordiska folkhälsoarenans 
möten och dagordningar i dialog 
med ordförandeskapet samt att 
skriva mötesprotokoll och 
kommunicera dessa. 
 

• Som sekretariat ska NVC även 
förbereda och koordinera 
projektförslag som behandlas av 
arenan. 
 
 

• NVC ansvarar för 
projektadministration för de 
projekt som Nordiska 
Ministerrådet beslutar att ge NVC i 
uppdrag att utföra. 
 

• NVC ansvarar för att i samarbete 
med folkhälsoarenans 
ordförandeskap förbereda och 
följa upp arenans arbete. 
 

• NVC utarbetar rapportering av 
verksamheten i Nordisk 
folkhälsoarena till 
Ämbetsmannakommittén för 
social- och hälsopolitik (ÄK-S) och 

 
 
 
 
 
NVC har tillsammans med ordförandeskapet 
förberett, administrerat och protokollfört två 
arenamöten. 
 
 
 
 
NVC har tagit fram och presenterat fem 
projektförslag inom jämlik hälsa, varav tre förslag 
sedermera blev projekt. NVC har koordinerat 
arbetet med att starta upp dessa projekt. 
 
 
NVC har administrerat och projektlett de projekt 
som Nordiska Ministerrådet har givit NVC ansvar 
för. 
 
 
 
NVC har följt upp att beslutade aktiviteter, såsom 
projekt, seminarier och temadiskussioner, har 
genomförts. 
 
 
NVC har rapporterat folkhälsoarenans arbete 
enligt gällande rutiner. 
 

 
 
 

JA 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 

JA 
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Ministerrådet för social- och 
hälsopolitik (MR-S). 

 
NVC har av ÄK-S fått i uppdrag at utföra 
följande folkhälsoprojekt:  
 

• NVC genomför ett projekt på 
tobaksområdet som behandlar 
nordiska erfarenheter och samling 
av god praxis vad gäller 
rökavvänjning och rökfria platser. I 
projektet genomförs även en 
analys vad gäller smaktillsatsers 
betydelse för bruk av snus och e-
cigaretter hos unga och nya 
användare samt en 
sammanställning av tillgänglig 
forskning eller möjliga initiativ på 
området. Projektet påbörjades i 
augusti 2016 och pågår i 18 
månader i enlighet med ÄK-S 
beslut i juni 2016. 
 

I supplerande beviljningsbrev har NVC 
även fått i uppdrag att utföra följande tre 
projekt: 

• Ändringar i ungas och äldres 
dryckesvanor 

 
 
 
 
 
 
 

• Cannabis – konsumtion, vård och 
rättsliga påföljder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ungas positiva mentala hälsa 
 

 
 

 
 
 

 
En publikation om arbejdet med rygeafvænning i 
de nordiske lande, inklusive eksempler på 
konkrete rygeafvænningsprojekter, kommer i en 
dansk og engelsk version og forventes udgivet 
under februar 2018. Litteratursøgningen over den 
relevante forskning som findes i forhold til viden 
om smagstilsætningers betydning for brug af snus 
og e-cigaretter, med særlig fokus på Norden var 
færdig i december 2017. Rapporten på engelsk 
forventes færdig i foråret 2018. 
 
 
 
 
 
 
För att ta fram en kartläggning om ungas och 
äldres dryckesvanor har ett expertgruppsmöte och 
ett expert- och nätverksmöte med temat unga, 
äldre och alkohol ordnats. En projektledare har 
anställts och framtagning av rapporter som 
kartlägger kunskapen om unga, äldre och alkohol i 
Norden har kommit igång. 
 
Projektet fokuserar på nordiska 
konsumtionstrender, rättsliga följder för bruk och 
innehav av cannabis i Norden, samt cannabisvård 
och goda nordiska vårdmodeller för 
cannabisproblem. De tre delområdena kommer 
att resultera i rapporter och det har anställts 
projektmedarbetare till samtliga projektdelar. Ett 
NAD temanummer om cannabis och ett 
expertgruppsmöte förbereds. 

 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 

 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
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Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
• NVC bidrar till att stärka ländernas arbete med att förebygga alkohol- och narkotikaproblem 

genom att koordinera forskningsprojekt som kartlägger skadeverkningar, riskgrupper och 
politiska insatser, samt gör nordiska jämförelser om alkohol- och narkotikapolitiska frågor. 
 

Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 
mål 

 
Resultatmål:  

• NVC ordnar ett seminarium i 
samarbete med nordiska 
forskningsinstitut inom 
ungdoms- och alkoholforskning. 
Syftet är att hitta orsaker till den 
sjunkande alkoholkonsumtionen 
bland unga samt att stimulera ny 
nordisk forskning.   
 

• NVC koordinerar projektet ”Från 
vaggan till graven: sambandet 
mellan alkoholskador och social 
ojämlikhet under livsloppet”. Två 
nordiska arbetsmöten för de 
deltagande forskarna genomförs 
med syftet att definiera 
forskningsplaner. En popNAD 
artikel som beskriver projektet 
kommer att publiceras. Projektet 
finansieras av NOS-HS. 

 
• NVC ska arrangera ett 

seminarium om 
konsumtionstrender, 
kontrollpolitik, vård och 
internationella utvecklingar inom 
cannabisområdet. Målgruppen är 
nordiska tjänstemän och 
organisationer inom 
förebyggning och folkhälsa. 
 

• NVC ska göra en kartläggning av 
alkoholpolitiken och 
alkoholforskningen i Norden 
med syfte att fungera som 

 
 
Ingår i projektet ovan om ungas och äldres 
dryckesvanor, seminarium anordnat i 
november 2017. 
 
 
 
 
 
 
NVC har startat projektet och koordinerat dess 
tre nordiska arbetsgrupper. De deltagande 
forskarna har startat samarbeten för att 
producera ett antal nordiska forskningsartiklar 
om alkohol och skador från andras drickande 
under olika livsfaser. Varje arbetsgrupp har 
under året samlats till två av NVC ordnade 
arbetsgruppsmöten. En popNAD artikel om 
äldre och alkohol förbereds och kommer att 
publicerats 2018. 
 
 
Ingår i cannabis projektet ovan, seminarium 
ordnas under våren 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt önskemål från styrelsen ska NVC ta fram 
en populärvetenskaplig skrift om alkoholpolitik 
i Norden istället för kartläggningen. Produkten 
publiceras under 2018. 

 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
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underlag till ett nätverksmöte 
mellan forskare, tjänstemän och 
organisationer. 
 

• NVC ska arrangera ett 
seminarium om reglering av 
spelmarknaden i Norden och 
forskning om spel för ansvariga 
tjänstemän och forskare. En 
seminarierapport eller 
temahelhet publiceras på 
popNAD. 

Mätning: Deltagarenkät, där minst 80 
procent ska vara nöjda. 

 
 
 
 
Seminariet arrangerades i Helsingfors i 
november  med 115 deltagare. Temahelhet 
med journalistiska artiklar från seminariet 
publicerades på popNAD.com och 
nordicwelfare.org (sammanlagt sex artiklar plus 
engelska och finska språkversioner). 
 
 
 
 
84 procent var nöjda eller mycket nöjda med 
konferensen 

 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
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Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
NVC främjar innovation och forskning i de nordiska ländernas forskningsmiljöer på området för 
alkohol och drogmissbruk genom att förstärka forskningsstrukturer och förmedla relevant forskning 
genom tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD), den populärvetenskapliga webbplatsen 
PopNAD samt projekt och seminarier. NAD ska fortsätta vara en gratis open access-tidskrift. 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 

mål 

• Tidskriften Nordic Studies on 
Alcohol and Drugs utkommer 
med sex nummer.  
 

• En fokusgruppsintervju med 
tidskriftens läsare genomförs 
under ett internationellt 
forskarmöte, för att få idéer om 
hur redaktionens arbete kan 
ytterligare förbättras. 
 

• PopNAD, den 
populärvetenskapliga 
webbportalen för nordisk 
beroendeforskning fortsätter 
publicera artiklar på finska och 
de skandinaviska språken, med 
fokus på att öka andelen norska 
och danska artiklar. Varje vecka 
publiceras minst en artikel. 
 

• PopNAD arrangerar minst ett 
PopNAD-café samt fortsätter att 
publicera nordisk alkohol- och 
narkotikastatistik. PopNAD 
deltar i nationella nordiska 
konferenser och ska öka 
synligheten på sociala medier.  
 
 
 

Mätning: Antalet danska och norska 
artiklar samt besökare från dessa länder 
ska öka med 25 %. 
 

NAD har utkommit med sex nummer 
 
 
 
Tidskriften genomgick många förändringar 
under 2017 (utseende, förlag, chefredaktör, 
redaktionsverktyg etc.) och det redaktionella 
arbetet söker ännu sina former. Därför skjuts 
fokusgruppsintervjun upp till senare tillfälle. 
 
 
PopNAD har publicerat artiklar på finska och de 
skandinaviska språken, och ökat eller bibehållit 
antalet norska/danska artiklar. popNAD har 
påbörjat arbetet med att förnya webbsajten 
och en del av redaktörens tid har gått till 
utvecklingsarbete. En artikel har publicerats 
varje vecka. 
 
 
 
PopNAD arrangerade ett popNAD-café om 
ungas dryckesvanor i Oslo. Den nordiska 
alkoholstatistiken har publicerats och den 
nordiska narkotikastatistiken kommer att 
publiceras inom januari 2018. PopNAD har 
deltagit i nordiska konferenser och ökat 
synligheten i sociala medier, både genom ökat 
antal följare, men också genom Facebook-
annonsering. 
 
Antalet danska artiklar ökade med över 30%, 
men antalet norska artiklar var på samma nivå 
som året innan. 

 
JA 

 
 

JA 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delvis 
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Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
NVC arbetar för att öka det nordiska samarbetet kring förebyggande insatser för förbättrad folkhälsa. 
NVC kartlägger och bistår nordiska projekt och aktiviteter med målet att minska ojämlikhet i hälsa 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 

mål 

Projektet ”Barn och ungas psykiska 
hälsa” handlar om tidiga insatser och 
tvärsektoriellt samarbete som metoder 
för att främja barn och ungas psykiska 
hälsa. Projektbeskrivningen har godkänts 
av ÄK-S. 
 
Resultatmål: 
 

• NVC ska tillsammans med andra 
aktörer i Norden arrangera fem 
dialogmöten under 2017 där 
unga och professioner som 
arbetar med barn- och ungas 
psykiska (o)hälsa i Norden, kan 
inspirera varandra om 
fungerande strukturer och 
metoder  

 
Mätning: Minst 80% av deltagarna på 
varje genomfört dialogmöte ska tycka 
att mötet har varit inspirerande, givande 
och bidragit till nya perspektiv i deras 
arbete med och för barn och unga. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektet ”Barn och ungas psykiska hälsa” har 
genomfört sex  dialogmöten i Reyjkavik, 
Stockholm, Köpenhamn, Drammen, Torshavn 
och Mariehamn. 
 
De sex möten har sammanfattats i en 
sjuminuters film som ska visas på olika 
konferenser, seminarier och via sociala medier 
under 2018. 
 
Enkätsvaren visar att i genomsnitt är mellan 9o 
– 100 % mycket nöjda med mötesformen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
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Verksamhetsområde 2: Integration 
 

Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
På uppdrag av MR-SAM NVC etablerar NVC en clearing central, som sörjer för utbyte och spridning av 
praktiska erfarenheter och kunskap mellan de många aktörer, som arbetar med integration av 
flyktingar och invandrare i Norden. Projektet finansieras under 2016 och 2017 av separata medel.  
 
Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 

mål 

I sin funktion som clearing central skal 
NVC på overbevisende måde: 
 

• Kende alle de relevante aktører i 
Norden med specialiseret viden 
og kompetence på 
integrationsområdet. 
 

• Etablere og vedligeholde et tæt 
netværk mellem dem. 
 
 

• Forstå hvad der giver nytte for 
disse aktører og dermed, hvad 
disse aktører efterspørger af 
viden, ”best practice” og 
netværk. 

 
En nordisk clearing central har således 
som opgave at lette samarbejde for de 
relevante aktører i Norden og servicere 
et netværk mellem disse. De konkrete 
leverancer fra en nordisk clearing central 
må i sagens natur udvikles og præciseres, 
men bør indeholde: 
 

• Korte, målrettede og helt 
opdaterede best practice 
notater, som clearing centralen 
bestiller ved relevante aktører i 
eksempelvis landene, nordiske 
institutioner, internationale 
organisationer mv. og derefter 
formidler i netværket. 
 

• Sikre spredning og opdatering af 
disse notater. 
 
 

• Skabe netværk og etablere 
mødesteder og mødefora for alle 

Inom projektet Nordisk samverkan om 
integration har relevanta aktörer listats på den 
nya webbsidan www.integrationnorden.org 
och dessutom har projektet kontaktuppgifter 
till cirka 1000 centrala aktörer inom 
integrationsområdet i Norden. Två 
expertgrupper har initierats, inom inkludering 
av nyanlända på arbetsmarknaden och tidiga 
insatser till nyanlända familjer och barn. I 
samverkan med expertgrupper och relevanta 
nordiska aktörer har ett antal konferenser/ 
seminarier genomförts. I maj arrangerades ett 
seminarium i Luleå om nyanlända i jobb som en 
tillväxtfaktor för kommuner. I november 
genomfördes en konferens i Stockholm om 
nordiska erfarenheter om inkludering på 
arbetsmarknaden. I december var fokus tidiga 
insatser för mottagande och inkludering av 
nyanlända barn och unga och en konferens 
arrangerades i Köpenhamn och filmades av 
SVT. Clearing-centralen har även varit 
medarrangörer till ett 2-dagars seminarium i 
Oslo med statliga aktörer som arbetar med 
ensamkommande barn. Ett arrangemang i 
samarbete med IMDi och sekretariatet.  
På webbsidan sammanfattas alla resultat i 
projektet. Relevant ny forskning publiceras och 
under året har en kunskapsöversikt tagits fram 
av forskare på Nordregio, Policies and 
measures for speeding up labour market 
integration of refugees in the Nordic region. 
Rapporten sammanfattar vad som fungerar när 
det gäller insatser som syftar till att inkludera 
nyanlända på arbetsmarknaden.  
Dessutom har ytterligare två rapporter tagits 
fram inom projektet, landrapporter med fakta 
kring migrationen till de nordiska länderna och 
en rapport som jämför de olika 
etableringsprocesserna inom de nordiska 
länderna.   

 
JA 

 



16 
 

i netværket; både fysiske og 
virtuelle. 
 

• Vedligeholdelse af løbende 
kontakt med alle i netværket. 

 
NVC skal i det videre forløb i dialogen 
med NMRS overveje, hvordan clearing 
centralen knyttes til landenes centrale 
myndigheder, så det sikres, at clearing 
centralen hele tiden kan få opdrag og 
levere det, der efterspørges af landene.  
 
NVC skal varetage funktionen som 
clearing central i tæt samarbejde med 
NordRegio. Det påhviler derfor NVC at 
være i løbende dialog med NordRegio 
med henblik på at aftale samarbejdet, 
samt indgå en bilateral aftale mellem 
NVC og NordRegio om dette. 
 
For en nærmere beskrivelse henvises til 
MR-SAM sagen og MR-SAMs beslutning. 
 

Utifrån resultat från forskning och erfarenheter 
från praktiken har lärande exempel publicerats 
på webbsidan. Det finns lärande exempel om 
inkludering på arbetsmarknaden, integrering av 
nyanlända i glesbygd, kvinnors etablering på 
arbetsmarknaden och tidiga insatser till 
familjer och barn. En engelskspråkig sida 
lanserades under hösten. Antal sidvisningar på 
webbsidan sedan lanseringen 1 april tom 31 dec 
2017 uppgick till 8261 st. Under samma period 
uppgick antalet besökare till 7595 st.  
Projektet har fått stor spridning i sociala 
medier. Bland annat har inspelningen från 
arbetsmarknadsseminariet i november visats 
över 1850 gånger.  
En rapport med 26 djupintervjuer av nyanlända 
som har kommit i arbete eller studier har 
genomförts i Sverige, Norge, Finland och 
Danmark. De intervjuade har fått redovisa sin 
syn på integration och förbättringsområden. 
Under 2017 har projektledaren deltagit som 
föreläsare på konferenser i Norden och även 
samarbetat med de baltiska länderna.  
Nordisk harmoniserad statistik har tagits fram i 
samarbete med Nordregio. Nordiska 
jämförande kartor publiceras på webbsidan och 
i rapporter.  
Projektet har under året fungerat som en 
clearing-central. Myndigheter och 
organisationer har under året varit i kontakt 
med projektet för att få tips på 
integrationsinsatser från de nordiska länderna. 
På webbsidan har även publicerats filmer med 
intervjuer av nyanlända eller inspelade 
seminarier som arrangerats av projektet. 
 

 
Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
NVC bidrar till de nordiska ländernas arbete med att förhindra marginalisering av utsatta pojkar och 
flickor och familjer genom att identifiera och sprida kunskap om goda insatser avseendet t.ex. 
fosterhemsplacerade pojkars och flickors utbildning och hälsa till politiker, praktiker och nationella 
myndigheter. 
Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 

mål 

 
• Producera en rapport om 

nyanlända barn och unga kopplat 
till utbildning/skola i de nordiska 
länderna. Rapporten ska 
innehålla en beskrivning av 
nyanlända barns tillgång till och 
deltagande i skola, hur detta 

 
NVC har producerat två skrifter: 
Inspirationshäftet Skolan en grund för lyckad 
inkludering – Nyanlända barn och unga i 
Norden publicerad 171202. Samt fick även i 
uppdrag att göra Inspirationshäftet Greeting to 
the Nordic politicians and unaccompanied 
minors, en engelsk kortversion av 

 
JA 
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arrangeras i respektive land och 
goda exempel på arbetssätt för 
inkludering av nyanlända i 
skolan. I rapporten tas minst 5 
konkreta förslag fram om på hur 
man kan förbättra nyanlända 
barns inkludering och deltagande 
i skolan. 
 

• Arrangera en Nordisk konferens 
om nyanlända barn och unga för 
forskare, praktiker och 
beslutsfattare. Bjuda in både 
såväl forskare, praktiker och 
personer med egen erfarenhet 
att delta som föreläsare. 

 
Mätning: Enkät där minst 80 % av 
konferensdeltagarna anser att innehållet 
i konferensen ger nytta i deras arbete 
med nyanlända barn. 
 

kartläggningen Samhällets mottagande av 
ensamkommans i Norden inkl intervjuer med 
ensamkommande. Publicerad 170510  
 
 
 
 
 
 
Vi har arrangerat två konferenser: 
Medarrangerade konferens i Oslo om 
ensamkommande tillsammans med NMR och 
IMDI (Integrerings- och mangfoldsdirektoratet) 
27-28 april. 7 dec Köpenhamn. Nordens barn – 
insatser för mottagande och inkludering av 
nyanlända barn och unga. 
 
 84% av de svarade i Köpenhamn tyckte att 
innehållet i konferensen gav nytta i deras 
arbete  

 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
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Verksamhetsområde 3: Funktionshinder 
 
 

Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
NVC ska bidra till ländernas implementering av intentionerna i FN:s konvention om rättigheter för män 
och kvinnor med funktionsnedsättning samt till ett mer universellt utformat samhälle genom att bl.a. 
sammanställa nordiska kommuners erfarenheter till ansvariga på policynivå och praktiker. 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 

mål 

NVC ska under 2017 genomföra 
aktiviteter som avser att stärka 
kompetensen hos de som arbetar med 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i praktiken.  
 

• Nordens Välfärdscenter 
samordnar ett expertnätverk för 
stärkt implementering av FN-
konventionen om rättigheter för 
personer med 
funktionsnedsättning. Nätverket 
ska ha minst ett möte. 

 
• NVC arrangerar en konferens om 

praktisk implementering av FN-
konventionen med tema 
utbildning och arbetsmarknad 
och beaktar särskilt aspekter om 
gränshinder, nyanlända samt 
olika funktionsförmågor.  

 
Mätning: Enkät där minst 80 % av 
konferensdeltagarna ska anse att 
innehållet i konferensen ger nytta i deras 
arbete med implementering av FN-
konventionen. 
 

• Nordens Välfärdscenter 
koordinerar ett utvecklings- och 
forskningsprojekt om samer med 
funktionsnedsättning på uppdrag 
av norska Bufdir (Barne-, 
ungdoms- och 
familiedirektoratet). 2017 är 
projektets sista år vilket innebär 
att en slutkonferens ska 
genomföras samt att en 
sammanfattande rapport ska tas 
fram.  

 
 
 
 
 
 
Nätverket har haft ett möte under 2017, den 20 
oktober i NVCs lokaler i Stockholm. 
 
 
 
 
 
 
 
Konferensen ”Utbildning och arbete på lika 
villkor” ägde rum 19 oktober i Stockholm. 
 
 
 
 
 
Utifrån enkätsvaren om deltagarna kommer ha 
nytta av konferensen utifrån yrkesroll och 
innehåll svarade 84 % ja. 
 
 
 
 
Slutkonferensen ”Gal mii birget - Nog klarar vi 
oss!” ägde rum i Alta, Norge, 9 november. De 
sammanfattande rapporterna är godkända av 
Bufdir och projektet kan därmed avslutas.    
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
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• En konferens om 

välfärdsteknologi och universell 
utformning arrangeras i 
samarbete med det norska 
ordförandeskapet. 
 

• Tillsammans med Rådet för 
nordiskt samarbete om 
funktionshinder ansvara för 
uppföljning och utvärdering av 
Handlingsplan för nordiskt 
samarbete om funktionshinder 
2015-2017. 

 
 
En konferens (”Universal design and new 
technologies”) anordnades i 20 juni i Oslo.   
 
 
 
 
Den externa utvärderingen omfattade ett 
seminarium 29-30 mars, dokumentstudier, 
enkätundersökning och intervjuer med berörda 
parter i Norden. 

 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 

JA 
 

 
 
 
 
 

Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
NVC bidrar till att främja dövblinda mäns och kvinnors lika möjligheter och deltagande i samhället 
genom att samla in, utveckla och förmedla kunskap om t.ex. orsaker till dövblindhet, (re-)ha-bilitering, 
kommunikation och förståelse av dövblindhet generellt till praktiker, myndigheter och 
forskningsmiljöer. 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 

mål 

• Arrangera 2-3 kurser för personal 
som arbetar med personer med 
dövblindhet. 

 
Mätning 
Enkät där minst 80 % deltagarna på 
kurserna ska uppge att de har nytta av 
innehållet i sitt arbete. 

 
 
• Samordna möten för fyra 

kunskapsutvecklande nätverk med 
två möten vardera, samt planera 
och genomföra det årliga nordiska 
mötet ”Ledarforum”. 

 
 
• Koordinera och genomföra fyra 

möten med två nordiska 
arbetsgrupper inom områdena 
poänggivande utbildning samt 
ytterligare ett område som bestäms 
under året. 

 
 

Två kurser och en seminariedag har arrangerats 
för personal som arbetar med stöd och insatser 
till personer med dövblindhet (bland annat 
pedagoger, psykologer, arbetsterapeuter).  
 
99 % av de svarande anger att de har nytta av 
innehållet i kursen/seminariet i sitt arbete. 
 
 
 
Ett kunskapsutvecklande nätverk genomförde 
ett möte, två nätverk hade två möten och ett 
nätverk hade tre möten.  
Nordiskt ledarforum för dövblindverksamhet 
ägde rum under två dagar i Oslo. 
 
 
Två nordiska arbetsgrupper hade varsitt fysiskt 
möte, och arbetade sedan vidare på distans 
under året. Den ena inom området 
poänggivande utbildning och den andra tog 
fram en Nordisk läseplan för förvärvad 
dövblindhet, som blev publicerad i augusti 
2017. 
 

 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 

JA 
(i delvis 

anpassad 
form) 
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• Planera och genomföra ”Nordisk 
dag om Dövblindhet 2017 – 
inspiration till samarbete” som är en 
pre conference till Deafblind 
Internationals Europeiska 
dövblindkonferens 2017 i Aalborg, 
samt delta i den planeringsgrupp 
som arrangerar själva 
dövblindkonferensen.   

Mätning 
 Enkät där minst 80 % deltagarna på 
konferensdagen ”Nordisk dag om 
Dövblindhet 2017” ska uppge, att de 
har nytta av innehållet i sitt arbete. 
 
 
 
• I samråd och dialog med NVC:s 

nätverk inom dövbindverksamheten 
och Nordiskt Ledarforum för 
dövblindfrågor producera en 
publikation inom ett område eller 
tema utifrån aktuellt behov.  

 
• Arrangera två aktiviteter för att 

sprida information om, och 
konsekvenser av, dövblindhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ta fram strategier för Nordiskt 

samarbete inom dövblindområdet 
2018-2020.  

 
 
 
 
 
 

 

Planering skedde under början året och 
intensifierades på våren med bland annat olika 
marknadsföringsaktiviteter. Deltagarantal var 
116 anmälda (jmf med beräknat antal på 100) 
och väl på plats ca ytterligare 10 personer som 
inte hade anmält sig. Deltagande under hela 
året i ”Local planning committe” inför DbI:s 
Europeiska konferens. 
 
 
81 % av de svarande anger att de har nytta av 
konferensen i sitt arbete 
 
 
 
 
 
Nordisk läseplan för förvärvad dövblindhet har 
publicerats under året. 
 
 
 
 
 
Möte med socialministern och chefer för 
institutet för blinda samt institutet för döva på 
Färöarna. Det resulterade i att chefen för 
institutet för blinda fick ett landsuppdrag att 
åka på en kurs som vi arrangerar och påbörja 
planering för att bygga upp 
dövblindverksamhet på Färöarna.     
 
Fotoprojekt där de medverkande på bilderna är 
personer som har kombinerad syn- och 
hörselnedsättning, vilket innebär att vi 
synliggör funktionsnedsättningen i det 
nordiska funktionshinderarbetet. Fotona 
kommer att finnas i Nordens välfärdscenters 
bildbank och användas vid publikationer, 
rapporter, magasin, hemsida och i sociala 
medier. 
 
I enlighet med övrigt funktionshindersarbete på 
NVC, och i samverkan med Nordiskt 
Ledarforum för dövblindverksamhet, arbetar vi 
kontinuerligt med att identifiera vilken typ av 
verksamhet som gör mest nordisk nytta inom 
detta område. Det i sin tur resulterar till 
strategier för 2018-2020. Exempel på det är 
kunskapsutvecklande nätverk, arbete med 
identifiering av personer med dövblindhet och 
specifika kurser som inte finns på nationell nivå. 
 

 
 
 
 

JA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
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• Arrangera minst två online-

föreläsningar med ny forskning 
inom området för professionella 
som arbetar med personer med 
dövblindhet.  

Seminariet ”Cognition in Relation to Congenital 
Deafblindness” som hölls på Statpeds lokaler i 
Oslo streamades, vilket innebar att det i lokalen 
var 30 och via länk 64 personer, alltså 
sammanlagt 94 deltagare. Det är det högsta 
antalet deltagare någonsin vid en enstaka kurs 
inom Nordens välfärdscenters 
dövblindverksamhet. 
 
Föreläsningen ”Kommunikation hos barn med 
medfödd dövblindhet” är inspelad, textad till 
engelska och ligger på vår hemsida. 
 
 
 
 

 
JA 

 
 

 

 
 
 

Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
NVC underlättar och stödjer nordiskt samarbete mellan civila samhällets organisationer genom att 
inneha sekretariatsfunktionen för Stödordningen för funktionshindersorganisationernas nordiska 
samarbete. 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 

mål 

• Att på ett effektivt och säkert sätt 
uppfylla sekretariatsfunktionen 
enligt Nordiska ministerrådets 
riktlinjer som beslutades den 8 
mars 2007. 

 

NVC har uppfyllt sekretariatsfunktionen för 
Stödordningen enligt NMRS riktlinjer.   
NVC har också effektiviserat och utvecklat 
stödhanteringen genom enklare och säkrare 
system för ansökningar och rapportering och 
har även påbörjat en extern utvärdering av 
stödordningen.  
 

JA 
 

 
 

Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
NVC innehar sekretariatsfunktionen för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och är en 
resurs för det officiella nordiska samarbetet på detta område. 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 

mål 

• Minst två rådsmöten ska hållas. 
 
 
 

• Rådssekretariatet ansvarar för 
att genomföra aktivitet 3.1 om fri 
rörlighet och funktionshinder i 
Handlingsplan för nordiskt 

Tre rådsmöten har genomförts 29-30 mars i 
Oslo, 10-12 september i Tórshamn och 27-28 
november i Köpenhamn. 
 
Rådssekretariatet har följt Gränshinderrådets, 
Hallå Norden och Biståndsgruppens arbete 
med att förstärka funktionshindersperspektivet 
i sitt arbete. 

 
JA 

 
 
 
 
 

JA 
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samarbete om funktionshinder 
2015 – 2017 enligt rådets beslut. 

 
• Rådssekretariatet ska avsluta och 

kommunicera resultat från 
projektet 
”Funktionshindersperspektiv, 
kön och mångfald” 
(Fokusområde 2 i Handlingsplan 
för nordiskt samarbete om 
funktionshinder 2015 – 2017). 
Detta innefattar rapporter om 
könsrelaterat våld och 
funktionshinder inklusive rapport 
om diskrimineringsskydd, 
nordiskt samarbete och 
universell utformning samt 
funktionshinderperspektiv och 
ökad tillgänglighet inom NMRs 
verksamhet. 

 
• Funktionshinderrådets 

verksamhet ska utvärderas och 
rapporteras till ÄK-S och 
Nordiska rådets session hösten 
2017.  
 

• Funktionshinderrådet ska på 
lämpligt sätt, i samarbete med 
NMR, uppmärksamma 
avslutningen av Handlingsplan 
för nordiskt samarbete om 
funktionshinder 2015-2017. 

 
 
 
Delprojektet om funktionshindersintegrering 
fortlöpte och avslutades. Slutrapport 
publicerad och delgiven till ministerrådets 
ledningsgrupp. 
Delprojektet om diskriminering och 
könsrelaterat våld kommunicerades bland 
annat vid konferensen Bryt tabut 11-12 
september i Tórshavn.  
Delprojektet om universell utforming 
kommunicerades bland annat i dialog kring 
ministerrådets politik för hållbar utveckling och 
vid norska ordförandeskapets konferens om 
UU och ny teknologi i Oslo 20 juni. 
 
 
 
 
 
Rådssekretariatet bidrog med dokument och 
annan information till den externa utredaren 
samt arranegrade utvärderingsseminarium. 
Utvärderingen omfattade även intervjuer och 
enkätundersökning. 
 
Resultatet från handlingsplanen presenterades 
vid utvärderingsseminariet i Oslo i mars, för 
ÄK-S i Svalbard och för Nordiska rådet i 
Helsingfors. NVC/rådssekretariatet gjorde 
kommunikationsinsatser så som intervjuer och 
korta filmer om arbetet med den framtida nya 
handlingsplanen. 

 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 

JA 
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Verksamhetsområde 4: Välfärdspolitik 
 

Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
NVC styrker det nordiska samarbetet på demensområdet och faciliserar utväxlingen av kunskap om 
omfattning och behandling av män och kvinnor med demens bl.a. genom att etablera ett nordiskt 
demensnätverk för de relevanta myndigheterna och experterna i länderna. 

Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 
mål 

• Demensnätverket drivs vidare 
och utvärderas genom ett 
seminarium. 

 
 

• NVC sprider inspirationshäftet 
om demensomsorg till 
policymakers och ansvariga på 
nationell och kommunal nivå, 
samt finns med på minst tre 
andra aktörers relevanta 
konferenser och arrangemang.  
 

• Med avstamp i NVC:s 
demensseminarium år 2016 tas 
det fram en rapport om 
möjligheter och exempel på best 
practice inom demens och 
välfärdsteknologi.  

 

Demensnätverket har haft ett möte och ett 
utvärderingsseminarium. NVC har tagit fram en 
intern utvärderingsrapport i samråd med 
nätverket.  
 
Inspirationshäftet om demensomsorg har 
spridits på NVC:s egna arrangemang och via 
bokbord på fyra nationella och nordiska 
konferenser för målgruppen, i regi av 
myndigheter eller organisationer.    
 
 
 
 
Inspirationshäftet/rapporten ”Välfärdsteknologi 
handlar inte om teknik utan om människor. 
Teknisksprång i nordisk demensvård” lanserades 
i juni och har spridits på fyra nationella och 
nordiska konferenser för målgruppen. 

 
JA 

 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 

 
Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
NVC samlar in och utvecklar kunskap om effektiva metoder som ökar kvaliteten i hälso- och 
omsorgssektorn. 
Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 

mål 

• NVC publicerar en 
inspirationsskrift som visar hur 
ett antal kommuner i de nordiska 
länderna arbetar med att öka 
livskvaliteten för äldre kvinnor 
och män genom arbete inom 
följande områden: möjlighet till 
fysisk aktivitet, goda matvanor, 
social gemenskap, 
sysselsättning, delaktighet och 
inflytande. 

 

Inspirationsskriften ”En bättre plats att åldras på 
– arbete för åldersvänliga städer i Norden” 
publiceras i mitten av februari 2018. 

 
På gång   
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Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
NVC bidrar med konkreta lösningar till ländernas arbete med utveckling och implementering av 
välfärdsteknologi genom att NVC utvecklar verktyg och faciliteter i utbyte av kunskap, nordiska 
erfarenheter och främjande av innovation. 
Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 

mål 

• Den nordiska tankesmedjan för 
välfärdsteknologi ska ha minst 
två möten som resulterar i en 
publikation med 
rekommendationer till politiker 
och beslutsfattare.  
 

• Turné med syfte att sprida 
kunskap om de verktyg för 
implementering av 
välfärdsteknologi som tagits 
fram i projektet CONNECT till 
100-150 kommuner i Norden 
genom 10 stopp (2 i varje 
nordiskt land).  
 
 

• Målet är sedan att kunskapen 
och ”verktygen” som tagits fram 
i CONNECT-projektet  används 
och blir en del av de nordiska 
kommunernas praxis för 
implementering av 
välfärdsteknologi.   
 

Mätning: Minst en kommun i varje 
nordiskt land och totalt minst 25 
kommuner har under 2017 provat att 
implementera välfärdsteknologi med 
hjälp av CONNECTs verktygslåda.   
 
 

• Arrangera en ”Master class” med 
deltagande av politiker och/ eller 
nyckelämbetsmän från alla de 
fem nordiska länderna, i syfte att 
dela erfarenhet av att arbeta 
med välfärdsteknologi 

Den nordiska tankesmedjan för 
välfärdsteknologi hade två produktiva möten 
under 2017. Resultatet av mötena har 
sammanfattats i en publikation som trycks i 
februari 2018 
 
 
En turné med 10 workshops om CONNECTs 
verktygslåda, 2 stopp i varje nordiskt land, har 
genomförts. Varje workshop har haft ca 50 
deltagare - ca 500 deltagare totalt för turnén. 
CONNECTs verktygslåda har som tryck beställts i 
2285 exemplar och blivit nedladdad 1087 gånger 
under året. Workshopens och publikationen 
innebär att över 150 kommuner nåtts av 
verktygslådan    
 
 
NVC har inte kunnat göra någon mätning av 
användandet av verktygslådan som var tänkt, 
men vi har fått positivt gensvar från 
kommunerna och flera kommuner har uttryckt 
att de har haft stor nytta av verktygslådan i sitt 
dagliga arbete. Det stora intresset för 
verktygslådan, som framgår av ovan, pekar 
också på att verktygslådan blir så betydelsefull 
som vi hoppats på.  
 
 
 
 
 
Nordiska ”Master class” om utvärdering av 
välfärdsteknologi hölls i Aarhus i april. 
Evenemanget var populärt och överbokat.  
Master classen liveströmmades av 511 personer 
från hela Norden. 

 
På gång   
 
 
 
 
 
 
JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JA? 
(mätproblem
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JA 
 

 

  



25 
 

Särskilda projekt och fackliga insatser 
 
 
 

Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 
mål 

Norden i Fokus 
NVC fungerar som nationellt 
förvaltningsorgan för Norden i Fokus. 
Norden i Fokus er et 
kommunikationsprojekt under Nordisk 
Ministerråds Kommunikationsafdeling, 
der har til formål at synliggøre de visioner 
og programmer, som der skal arbejdes 
med indenfor det officielle nordiske 
samarbejde. I samarbejde med 
Kommunikationsafdelingen skal Norden i 
Fokus opfange og indgå i den nationale 
debat og gennem debatmøder og 
seminarer bidrage til at sætte en nordisk 
dagsorden i det enkelte land. Norden i 
Fokus varetager ved behov 
kommunikationsopgaver for 
Kommunikationsafdelingen i forbindelse 
med nordiske møder og konferencer i 
Sverige (Stockholm). Norden i Fokus’ 
virksomhed i hele Norden koordineres og 
ledes af NMRS/KOMM.  
 
Fra og med begyndelsen af 2017 flyttes 
budgetansvaret for Norden i Fokus’ 
virksomhed til NMRS/KOMM, med 
delegeret budgetansvar hos Norden i 
Fokus’ medarbejderne i Stockholm. 
 
Norden i Fokus’s primære målgrupper er 
medier, opinionsdannere, politikere, 
embedsmænd, forskere m.v. 
 
Norden i Fokus har en selvstændig 
virksomhedsplan for 2017, der udvikles 
sammen med kommunikationsafdelingen 
og indsendes senest den 1/12/16. 
 
Resultatmål:  
Norden i Fokus i Sverige skal synliggøre 
de ambitioner og de programmer, som 
der arbejdes med i det officielle nordiske 
samarbejde med følgende forventede 
resultatmål: Samarbejdet med 
NMRS/KOMM og de øvrige Norden i 
Fokus enheder skal styrkes. 

 
Norden i Fokus har under 2017 arbetat närmare 
kommunikationsavdelningen än tidigare. Ett 
större samarbete Norden i Fokus – 
medarbetare emellan har också 
implementerats under 2017. Gemensamma 
möten via videokonferenser har hållits 
regelbundet för att stärka norden i Fokus i alla 
länder. Norden i Fokus har deltagit också i 
gemensamma möten samt vid andra 
aktiviteter för alla kommunikatörer vid 
sekretariatet.  
Norden i Fokus har varit delaktig i 
gemensamma mål för verksamheten samt 
åtagit sig kommunikationsuppdrag av 
sekretariatet, tex. bevakning av möten och 
delande av information och därutöver jobbat 
tillsammans vid olika tillfällen. 
 
 
 
 
 
Norden i Fokus har tillsammans med 
sekretariatet tagit hand om hanteringen av 
fakturor för 2017. Budgetuppföljning och 
ansvar för budgetmedel har legat på Norden i 
Fokus i Stockholm.  
 
Målgrupperna för Norden i Fokus är media, 
politiker, tjänstemän och beslutsfattare och 
experter. 
 
Norden i Fokus fastställde sin verksamhetsplan 
för 2017 inom utsatt tid.  
 
 
 
 
Norden i Fokus har ordnat seminarier, debatt 
tillfällen och evenemang för att synliggöra de 
målsättningar Nordiska ministerrådet och 
Nordiska rådet arbetar för. Statminister 
initiativet och det norska 
ordförandeprogrammet för Nordiska 

 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 

JA 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 

JA 
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Prioriteringar 
En stark prioritering ligger på de politiska 
festivalerna samt att sprida information 
och lyfta frågor inom Norden och för 
Norden. Därutöver är 
ordförandeprogram, 
kommunikationsarbete vid sekretariatet 
samt det politiska läget styrande för 
verksamheten. För att kunna spegla en 
högaktuell nivå av debattämnen bör NIF 
lämna utrymme i verksamheten för att 
också kunna lyfta pinfärska teman. 

 
1. Almedalen 2017 
Etablering av Nordens dag i Almedalen 
fortsätter. 
Tidigare kallad Nordens dag förlängs nu 
till två dagar. Söndag kväll 2.7 samt hela 
dagen 3.7. 
 
 
 
 
 
2. Nordiska rådets priser 
Samarbetet med Nordisk Film och TV 
Fond samt med andra parter fortsätter 
för att lyfta alla nordiska rådets priser till 
oktober 2017. 
 
3. Informationsinsatser 
NIF fortsätter med journalistisk 
bevakning av egna evenemang och med 
aktivitet i sociala medier för att sprida 
information om det nordiska perspektivet 
samt om våra evenemang. NIF håller 
regelbundet kontakt med pressen, 
opinionsbildare samt allmänheten.  

ministerrådet 2017 har legat som huvudfokus 
för Norden i Fokus. 
 
Norden i Fokus som enhet har stärkts av 
samarbetet med sekretariatet samt genom 
gemensamma satsningar för möten, 
arbetssätt, rapportering och samvaro.  
 
 
 
 
 
Den största satsningen under 2017 var 
Almedalen samt kulturfestivalen Best of 
Norden som ordnas med utgångspunkt i 
Nordiska rådets priser. Därutöver 5 
frukostseminarier om olika teman.  
 
 
Nordens dag 2-3.7 i Almedalen förverkligades 
enligt målsättningen om att stärka avsändaren 
genom skickliga moderatorer, genom att bjuda 
in medlemmar i Nordiska rådet och genom att 
väcka debatt via aktuella ämnen för Norden 
och Sverige 2017.  
 
Best of Norden förverkligades 20-22.10 på 
Nordiska museet med fem filmvisningar, 
filmsamtal, författarsamtal och andra event 
som stärker alla priser. Också Finland 100 
firades under helgen.  
 
Norden i Fokus har stärkt sin position särskilt 
på sociala media såväl via twitter som på 
Facbook. Detta har kunnat ske eftersom det 
ofta handlat om en styrd kommunikation där vi 
arbetat med gemensamma mål och 
gemensamma verktyg för att skapa synlighet 
och intresse.  
Norden i Fokus skickade ca 30 
pressmeddelanden under 2017 via sina kanaler. 
Därutöver pressmeddelanden av 
samarbetspartners 

 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 

JA 
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Tverrgående innsatser og strategier 
 
 

Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
NVC stödjer det nordiska samarbetet på social- och hälsoområdet genom att fungera som ett 
kunskapscenter, informera, ta initiativ till lämpliga sätt att stärka och sprida kunskap inom det 
välfärdspolitiska fältet samt genom att förmedla kontakter mellan relevanta aktörer i länderna. 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 

mål 

• NVC utreder förutsättningarna för 
att NVCs alla publikationer ska 
vara tillgängliga i enlighet med 
NMR sekretariats standard. 

 
• NMRs nya visuella identitet ska 

integreras och implementeras. 
Detta blir en del i NVCs fortsätta 
arbete med att utveckla grafisk 
profil och 
kommunikationsstrategi.  

 
• Implementera budskapsplattform 

så att det genomsyrar NVCs 
verksamhet. Plattformen är en 
sammanfattning av ett antal 
budskap som genomsyrar 
Nordens välfärdscenters 
kommunikation i alla kanaler och i 
alla sammanhang där vi 
kommunicerar med våra 
målgrupper. Alla ska säga samma 
sak och målgrupperna ska känna 
igen det vi säger. En 
budskapsplattform är ett verktyg: 
vägledning, stöd och hjälp när vi 
företräder Nordens 
välfärdscenter. 

 
• Ta fram en checklista som stärker 

mångfaldsperspektivet i 
kommunikationen. Innebär att 
arbeta med ett normkritiskt 
förhållningssätt vilket ska 
avspegla sig i att vi tänker bl a kön, 
etnicitet, 
funktionshinderperspektiv, sexuell 
läggning, religion etc när vi gör 
bildval, väljer ut intervjupersoner, 

Under 2017 har tillgängligheten till NVCs 
publikationer förbättrats ytterligare genom att 
vi har infört bläddringsbara publikationer. 
 
 
Under året implementerades NMRs visuella 
identitet vad gäller material, skyltar och 
institutionens tonalitet, dvs vad vi vill stå för. 
Enhetlighet i utformning. 
 
 
 
Budskapsplattform processad och klar. 
Handledning till alla anställda, underlag för 
budskap i broschyr och övriga texter, power 
point, tilltal på webb och i sociala medier samt 
bild och film. 
Ny webb klar våren 2018 – själva innehållet 
kommer att finnas kvar men ska utformas 
enligt nya budskapsplattformen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVC har tagit fram häftet ”Möten för alla” som 
ingår i projektet "Integrering av 
funktionshinderperspektiv” samt en arbetsplan 
för jämställdhetsintegrering i Nordens 
välfärdscenters verksamhet.  
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
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paneldebattdeltagare och i andra 
sammanhang. 

 
 
 

 
• Införa mer proaktivt och 

strategiskt arbetssätt med media. 
Syftet är att lyfta media som en 
viktigare kommunikationskanal 
för att nå ut till politiker och andra 
beslutsfattare. Media ska än mer 
användas i kunskapsspridande 
syfte; vi stärker NVCs roll som 
expertorganisation och lyfter fram 
olika medarbetare som experter i 
olika frågor. 

 
Mätning:  
Öka antal pressmeddelanden och 

pressomtalanden med 10 procent 
jmf 2016. 

 
 
 
 
 
• Stärka NVCs webbplats som 

förmedlare av viktig kunskap. 
Göra det lättare för befintliga och 
nya målgrupper att hitta och 
använda våra projektresultat. 
Webbplatsen behöver mot den 
bakgrunden utvecklas vad gäller 
innehåll, struktur, tillgänglighet 
och teknik. En webbutveckling 
passar väl ihop med NVCs 
påbörjade arbete med att 
effektivisera administrativa rutiner 
via hemsidan. Under 2017 ska den 
tekniska uppdateringen vara klar. 

 
• NVC ska ge ut två nummer av den 

nordiska akademiska 
poänggivande tidskriften Nordisk 
välfärdsforskning under 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
År 2016 hade vi 48 pressmeddelanden och 240 
omnämnanden i media. År 2017 hade vi 115 
pressmeddelanden och 224 omnämnanden i 
media och 645 i sociala medier. Vi översätter 
pressmeddelanden till alla nordiska språk och 
noterar en stark närvaro av lokalmedia vid olika 
arrangemang eller när vi släpper en del 
rapporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En total omgörning av nordicwelfare.org pågår 
(hösten 2017-våren 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett nummer utkom i september. Redaktionen 
har haft problem med att hitta kvalificerade 
vetenskapliga granskare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delvis 
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Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
NVC ska sprida nordiska välfärdspolitiska lösningar och erfarenheter till relevanta internationella 
aktörer och i Nordens närområde. NVC deltar i relevanta internationella organisationers arbete för att 
främja erfarenhetsutbyte. 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 

mål 

• NVC är medlem och deltagare i 
European Social Network (ESN) 
evenemang. 
 
 

• Inom Funktionshinderområdet 
har NVC bl.a. observatörsstatus i 
Europarådets kommitté för 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning samt 
deltar i expertgrupper. NVC är 
styrelsemedlem i Deafblind 
International, DbI. Det finns ett 
etablerat och långsiktigt arbete 
med NMR:s baltiska kontor inom 
området. 
 

• I samarbete med det norska 
ordförandeskapet arrangerar 
NVC ett side-event i samband 
med statspartsmötet för FN:s 
konvention om rättigheter för 
personer med 
funktionsnedsättning i New York 
i juni. Arrangemanget förutsätter 
viss finansiering från det norska 
ordförandeskapet. 

 
• Inom alkohol och drogområdet 

deltar NVC i den nordliga 
dimensionens expertgrupp ASA 
EG, i alkoholtjänstemanna-
gruppen och i Nordiskt 
narkotikaforum, i syfte att främja 
gemensamt nordiskt agerande 
EU, WHO och FN. Tidskriften 
NAD är internationellt aktiv som 
rådgivare om hur 
beroendeforskning publiceras. 

 

NVC arrangerade Nordic Day på Malta, i 
samband med ESNs årliga konferens. Temat 
var ensamkommande flyktingbarn samt lokalt 
samarbete över landsgränser för att förbättra 
rusmedelsvården i Norden. 
 
 
 
NVC arbetar kontinuerligt med dessa 
åtaganden 
 
 
 
 
 
 
 
Side-eventet (“Statistics for monitoring the 
implementation of CRPD and SDG’s in the 
Nordic region – resources for Governments and 
NGO’s”)  arrangerades i New York 13 juni. NMR 
deltog även och finansierade bl a 
kommunikationsinsats. 
 
 
 
 
 
 
NVC har fortsättningsvis deltagit i både 
alkohol- och narkotikatjänstemannamöten, 
samt ASA-EG. Boken ”Publishing Addiction 
Science - a guide for the perplexed” där NVC 
aktivt deltagit, lanserades under året. 

JA 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
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Utveckling av Nordens välfärdscenters verksamhet 
 
 

Mål enligt NVCs strategiska mandat 2017: 
NVC inkluderar ett könsperspektiv i relevanta aktiviteter (projekt, seminarier, analyser etc.) och ska 
under kontraktsperioden utarbeta en arbetsplan för hur könsperspektivet ska inkluderas i NVC’s 
arbete. 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2017 Resultat Uppfyllt 

mål 

• NVC ska utarbeta en arbetsplan 
för hur könsperspektivet 
inkluderas i NVC’s arbete och 
aktiviteter (projekt, seminarier, 
analyser etc.) 

NVC har utarbetat arbetsplanen 
”Jämställdhetsintegrering i Nordens 
välfärdscenters verksamhet 
Arbetsplan 2018-2020”, som vi kommer att 
utveckla och arbeta efter under de tre 
kommande åren. 

JA 
 

 
Likestilling, barn og unge, og bærekraftig utvikling 
 
Nordens välfärdscenter har under 2017 arbetat systematiskt med att integrera perspektiven jämställdhet, 
barn- och unga och hållbarhet i vår verksamhet.  

En Arbetsplan för jämställdhetsintegrering i NVCs verksamhet för 2018-20 har tagits fram under 2017. 
Arbetsplanen innehåller en rad åtgärder för att säkerställa att könsperspektiv inkluderas i de olika 
verksamheterna samt beskriver hur NVC ytterligare ska kunna implementera jämställdhetsintegrering i 
organisationen. Till Arbetsplanen är en Aktivitetslista kopplad som mer detaljerat beskriver vilka åtgärder 
som NVC kommer arbeta med under de kommande tre åren. Dessa inkluderar bland annat att revidera 
projektmallen, inkludera ett könsperspektiv i samtliga projektuppföljningar och att samla in och redovisa 
könsspecifik statistik inom projekt.  

Inom området Barn – och unga så berör de flesta av NVCs projekt helt eller delvis målgruppen, så NVC som 
institution kan redan sägas arbeta mot perspektivet barn- och unga. Som exempel kan på några av NVCs 
projekt inom området 2017 kan nämnas arbetet med samhällets mottagande av ensamkommande i 
Norden, arbete med skolan som grund för lyckat inkludering av nyanlända barn och unga, projektet Unga 
in i Norden som berör ungdomars psykiska hälsa, ett stort fokus på barn och unga inom NVCs 
dövblindverksamhet och ett starkt engagemang i arbete med ungas alkoholvanor utifrån ett 
folkhälsoperspektiv.  

Inom Hållbar utveckling så har NVC utifrån sin verksamhetsidé främst arbetet med den sociala 
dimensionen av Hållbar utveckling, där NVC förvaltar och utvecklar den nordiska värfärdsmodellen. NVCs 
långtgående fokus på barn- och unga är i sig ett arbetet mot hållbar utveckling. NVCs arbete inom 
Funktionshinderområdet utgår från FNs konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning vilket innebär att samtliga aktiviteter genererar en utveckling mot det globala 
hållbarhetsperspektivet. Hållbar utveckling är också en av de tre fokusområden i NMRs handlingsplan för 
funktionshinderområdet för 2018-22 vars aktiviteter NVC kommer vara involverade i de kommande åren. 
NVC har även föreläst om den nordiska strategin för hållbarhet och den nordiska välfärdsmodellen under 
en dag om Agenda 2030 arrangerad av svenska Socialstyrelsen och Lika Unika.   

 



31 
 

Aktiviteter/output 2017 
Tabellen nedan sammanfattar Nordens välfärdscenters genomförda aktiviteter, publikationer, utskick och 
motsvarande under året och föregående år samt hur många som deltog, besökte, beställde eller på annat 
sätt nåddes.  

 

 

      2017   2016 

  Aktivitet/output Antal Nådda Antal Nådda 

            
Konferenser, seminarier mm arrangerade av NVC 37 3 013 21 1 223 
            
Kurser 3 173 5 71 
Webföreläsning 1       
            
Nordiska Politiska arenor 2   3   
            
Övriga evenemang, mässor, utställningar arrangerade av andra          
  Materialbod på arrangemang  9   10   
  Studiebesök  5   5   
            
NVC:s personal som inbjudna expertföreläsare  36   48   
            
Möten (nätverk, referensgrupper, expertgrupper) 32 397 18 158 
            
Webben         
    .www.nordicwelfare.org    527 471   426 874 
  popNAD.org    60 920   60 839 
  popNAD.org  nya artiklar    56   52 
            
Publikationer          
  Nya publikationer 2017 (inkl NAD) 30   44   
  Språkversioner  10   12   

  Beställt från webbshopen 
6 

920 
  

4 
654 

  

            
Press           
  Webbnyheter 85   119   
  Pressmedelanden 115   48   
  Pressomtalanden 110   240   
            
Nyhetsbrev          
   Nordic Welfare  10 7 587 10 7 535 
  Nytt inom alkohol- och drog-området  10 1 186 10 1 064 
  Nyhetsbrevet inom dövblindområdet          
  Svenska 5 723 4 627 
  Finska 4 122 4 115 
Sociala medier          
  Twitter @Nordicwelfare1:   1 460  1 190 
  Twitter @popNAD:   487  413 
  Facebook generellt konto för NVC:   1 339  874 
  Facebook Dövblind-området:   415  346 
  Facebook popNAD:  457  393 
            
Norden i Fokus         
  Arrangemang 8 3 515 10   
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2. Styrning och kontroll av verksamheten 
 

I syfte att minska risken att Nordens välfärdscenter inte uppnår ställda mål och förväntat resultat har vi 
utvecklat interna rutiner för verksamhetsplanering och uppföljning  

NVC har varje år i juni en planeringsdag för nästa års verksamhet där hela personalen deltar. 
Planeringsdagen är en del i processen med att arbeta fram ett beviljningsbrev och budget för 
nästkommande år. Planeringen utgår från pågående verksamhet och inspel från styrelsen, EK-S, NMRS 
och projektledarna. Projekt- och aktivitetsförslag stäms av med NVCs beräknade budgetramar och 
personalresurser för nästkommande år. Under hösten pågår sedan en process som leder fram till en 
preliminär verksamhetsplan och budget. 

När beviljningsbrevet är fastställt uppdateras projektens budgetramar.  Projektledarna lämnar sedan in en 
sammanfattande beskrivning, en projektlogg, av projektets: mål, syfte, målgrupp, riskanalys, budget och 
bemanning. Till Projektloggen bifogas en aktivitetsplan, en kunskapsdeklaration (som anger vilken typ av 
kunskap som krävs i projektet och på vilket sätt kunskapen ska säkras) samt lite senare en 
kommunikationsplan. Från och med 2018 ingår även en beskrivning om och på vilket sätt projektet tar 
hänsyn till könsperspektivet. 

NVCs ledning har projektgenomgång med varje projektledare tre gånger om året. Projektgenomgångarna 
syftar till att säkra projektet fortskrider planenligt och enligt budget. Projektledaren kan då även ta upp 
eventuellt behov av extra resurser eller stöd. 

Inför projektgenomgångarna (och när projektledarna själva önskar) får projektledarna en ekonomisk 
uppföljning som visar utfall jämfört med budget med alla projekttransaktioner bifogade.   

Projektledaren förväntas, åtminstone vid dessa tre tillfällen, kontrollera att bokförda projekttransaktioner 
hör till projektet.   

Kontroll av bokföringen 
Förutom att projektledarna enligt ovan kontrollera projektets bokföring så stämmer redovisningsansvarig 
av de viktigaste balanskontona varje månad och övriga balanskonton minst tre gånger per år. 

Åtgärder som vidtagits 2017 med anledning av Riksrevisionens granskning. 
Riksrevisionens granskning 2017 ledda inte till sådana påpekanden som krävde förändring av riktlinjer, 
rutiner eller liknande. 
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3. Årsräkenskap 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Nordiska Ministerrådets Handbok för Institutioner, 
Ekonomireglementet och i enlighet med god redovisningssed för att ge en rättvisande bild av Nordens 
välfärdscenters ekonomiska ställning och resultat. 
 
Projektintäkter och kostnader bokförs enligt periodiseringsprincipen, (bokföringsmässiga grunder): 
intäkter och kostnader som hör till räkenskapsåret tas med, oavsett när de betalas. Upparbetade anslag 
som ännu inte fakturerats/rekvirerats tas upp som fordringar i balansräkningen och som intäkt i 
resultaträkningen. Förskotterade ersättningar har tagits upp som skuld. Beviljade ej utbetalda och ej 
upparbetade projektmedel bokförs som projektfordring och som projektförskott. 
 
Poster i utländsk valuta i balansräkningen värderas till balansdagens valutakurs. När posterna i 
balansräkningen regleras bokförs differensen mellan den uppbokade posten och verkligt betald summa 
som valutakursvinst eller valutakursförlust i resultaträkningen. I årsredovisningen redovisas den verkliga 
kursdifferensen under posterna Övriga finansiella intäkter eller Övriga finansiella kostnader. 
 
Anläggningstillgångar aktiveras inte i balansräkningen utan inköpen kostnadsförs direkt. 
 
Beloppsgräns för periodiseringar är 10 000 SEK.  
 

Konsolidering 
Vid konsolideringen av NVC Sverige och NVC Finland har de interna skulderna och fordringarna 
eliminerats och justering för växelkursförändringar €/SEK gjorts.  

Växelkursförändringarna påverkar resultat- och balansräkning på tre sätt: Omvärdering av resultat i 
Finland från den genomsnittliga transaktionskursen till balansdagens kurs, interna transaktioner som är 
bokförda till faktisk växelkurs som blir värderade till genomsnittlig kurs vid konsolideringen och 
förändringen av värderingen av ingående balans för eget kapital som beror på kursförändringen 2016-12-
31 jämfört med 2017-12-31. Växelkurseffekten vid konsolideringen redovisas på särskild rad i 
resultaträkningen. Se vidare not 5 Växelkurseffekt.  

De justeringar som är orsakade av konsolideringen av NVC Finland och NVC Sverige bokförs inte utan 
redovisas direkt i resultat- och balansräkning.  
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Intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat 
Resultatet före växelkurseffekt 2017 visar på ett underskott med 603 tkr vilket är 260 tkr mindre i 
underskott än budgeterat.  

Projektintäkter från NMR är lägre än budget medan andra externa projektmedel är högre än budgeterat. 
Övriga intäkter avser till stor del vidarefakturerade kostnader.  

Finansiella intäkter (och kostnader) är huvudsakligen valutakursdifferenser.   

Personalkostnaderna är något högre än budgeterat. Kostnaden för varor och tjänster är lägre än 
budgeterat, främst beroende på att kostnader för utveckling av NVCs nya hemsida som budgeterats 2017 
kommer under det första kvartalet 2018. 

Resultaträkning i SEK 
        
    Budget Utfall 2017       Utfall 2016 

  
Not 2017 

Finland Sverige 
* 

Justering Totalt 
Intäkter 1          
NMRs ordinarie budget 5 25 104 000 3 477 369 21 604 000 22 631 25 104 000 24 743 000 
Nationella bidrag   3 525 000 0 3 510 681  3 510 681 3 519 537 
Projektmedel från NMR   15 509 063 2 173 923 12 320 400  14 494 324 13 228 846 
Andra externa projektmedel 2 028 600 995 660 1 729 729  2 725 388 2 751 139 
Övriga intäkter    0 1 994 520 595  522 589 876 063 
Övriga finansiella intäkter    0 52 327 433  327 485 201 599 
Totala intäkter   46 166 663 6 648 997 40 012 838 22 631 46 684 466 45 320 183 
Kostnader           
Personalkostnader   24 850 555 5 205 154 20 441 320  25 646 474 22 514 267 
Varor och tjänster 2 20 628 609 1 495 198 18 579 078  20 074 276 18 989 945 
Bidrag till externa projekt   1 550 000 0 1 391 829  1 391 829 1 639 035 
Finansiella kostnader     1 994 150 740  152 734 5 254 
Växelkurseffekt  5     22 631 22 631 46 955 
Totala kostnader   47 029 164 6 702 347 40 562 966 22 631 47 287 944 43 195 456 
                
Resultat före justering 
växelkurseffekt  -862 501 -53 350 -550 128 0 -603 478 2 124 727 
Växelkurseffekt eget kapital 5   47 635 0  47 635 64 899 
Årets resultat   -862 501 -5 715 -550 128 0 -555 843 2 189 626 

* Ej bokförd justering av växelkurseffekt som uppstår vid konsolidering av NVC Finland och NVC Sverige. Se vidare not 5.  
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Ekonomisk ställning per den sista december 2017 

Nordens välfärdscenters ekonomiska ställning den sista december 2017 är god. 

Kassa och bank har ökat kraftigt under 2017 trots att resultatet är negativt.  Det beror främst på minskat 
tillgodohavande på NVCs skattekonto, större projektskulder (projektförskott) och mindre 
projektfordringar. Risken för att NVC får likviditetsproblem under 2018 är mycket liten. 

Eget kapital uppgår till nästan 10 miljoner SEK den sista december. Beloppet räcker till att täcka tre 
månaders drift samt till att i början av 2018 betala ut stödordningens under 2017 beslutade bidrag . Eget 
kapital räcker också till att täcka kostnader för verksamhet som var planerad och budgeterad att utföras 
under 2017 men som kommer att utföras i början av 2018 (se vidare not 4). 

 

 Balansräkning i SEK 

    
2017-12-31       2016-12-31 

  Not Finland Sverige Justering * Totalt 

Tillgångar         
Kundfordringar mm  0 247 599  247 599 160 826 
Projektfordringar  0 694 470  694 470 5 375 490 
Övriga kortfristiga fordringar  1 506 894 175 698 -1 442 066 240 526 2 371 452 
Förutbet kostnader/upplupna intäkter 40 591 1 148 287  1 188 878 755 650 
Kassa och bank  1 831 330 18 325 300  20 156 630 13 860 402 
Summa tillgångar   3 378 815 20 591 355 -1 442 066 22 528 104 22 523 821 
Skulder och eget kapital         
Leverantörsskulder mm  57 443 1 089 931  1 147 374 1 319 899 
Projektförskott  698 657 6 811 072  7 509 729 4 377 887 
Övriga projektförpliktelser 3 265 942 694 470  960 412 3 935 222 
Övriga kortfristiga skulder  173 874 2 394 110 -1 442 066 1 125 917 1 088 064 
Upplupna kostnader/förutbet intäkter 536 497 1 316 899  1 853 396 1 315 630 
Balanserad vinst 4 1 652 117 8 835 002  10 487 118 8 297 492 
Årets resultat efter växelkurseffekt 4 -5 715 -550 128  -555 843 2 189 626 
Summa skulder och eget kapital   3 378 815 20 591 355 -1 442 066 22 528 104 22 523 821 
*Eliminering av NVC-interna skulder/fordringar 
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Funktions-/ verksamhetsområde indelade kostnader  
Tabellen med specifikation nedan visar hur NVCs kostnader fördelar sig per verksamhetsområden. 
 

Tusen SEK    

  Budget 2017 2016 

Gemensamma kostnader 4 407 5 762 6 602 
Administrativa kostnader 5 671 5 711 5 996 
Verksamhetsområdeskostnader*    
Basaktivitet 17 678 16 861 13 023 
Egna bidrag till externa projekt 1 550 1 309 1 576 

Externt finansierade projektkostnader 17 538 17 646 15 998 
Totala kostnader 46 844 47 290 43 194 

    
*Kostnader per verksamhetsområde    
1. Folkhälsa 9 696 8 770 4 191 
Basaktivitet 2 973 2 454 2 413 
Externt finansierade projektkostnader 6 723 6 316 1 778 
2. Integration 6 205 5 365 996 
Basaktivitet 1 489 1 408 446 

Externt finansierade projektkostnader 4 716 3 957 550 
3. Funktionshinder 8 222 9 274 10 127 
Basaktivitet 4 171 4 068 4 574 
Egna bidrag till externa projekt 1 550 1 309 1 576 
Externt finansierade projektkostnader 2 928 3 897 3 977 
4. Välfärdspolitik 4 657 5 007 8 293 
Basaktivitet 3 477 3 393 1 475 
Externt finansierade projektkostnader 1 180 1 614 6 818 
6. Kommunikation 5 568 5 538 4 115 
Basaktivitet 5 568 5 538 4 115 
Externt finansierade projektkostnader 0 0 0 
9. NIF 1 991 1 863 2 875 
Basaktivitet 0 0 0 
Externt finansierade projektkostnader 1 991 1 863 2 875 
Totalt verksamhetsområdeskostnader 36 339 35 816 30 597 
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Noter 
Not 1 till 4 är obligatoriska. Belopp i SEK där inte annat angivits.  

 

Not 1: 
Nordens Välfärdscenter har ingen fri hyra, gratis personal eller andra fria driftskostnader 
 

 

Not 2: Hyra och leasing 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Hyra för kontorslokal     0 0 0 
 - NVC Sverige 2 420 366 2 943 720 2 943 720 2 698 410 0 
 - NVC Finland 323 539 323 539       
      0 0 0 
Leasingavtal     0 0 0 
 - NVC Sverige 1 349 8 093 8 093 6 745   
 - NVC Finland 443 1 773       
Summa 2 745 697 3 277 126 2 951 813 2 705 155 0 
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Not 3: Förpliktelser i institutionens program- och projektverksamhet: 
 

 
 
 

 

 

TUSIND DKK           valutakurs: kurs 1,3228

Program/periode Finansiär

Projekt-
forpliktelse 

31/12 2016 Tilgang 2017 Afgang 2017

Projekt-
forpligtel

se NMR 
31/12-

2017

Projekt-
forpliktel

se 
Eksterne 

31/12 
2017

Total 
Projekt-

forpligtel
se 31/12 

2017
NMR 61 902             -                        -61 902            -                  
Ekstern -                        -                        -                 
NMR 389 141           1 530 500        1 810 985        108 656     
Ekstern -                        -                 
NMR 199 292           1 163 000        -1 362 292      -                  
Ekstern -                        -                 
NMR 114 224           -114 224         -                  
Ekstern
NMR -                  
Ekstern 1 304 266        1 209 769        94 497      
NMR 848 976           -848 976         
Ekstern
NMR 81 039             -81 039            
Ekstern
NMR 946 843           -                        652 500           661 175     661 175
Ekstern
NMR 836 794           -                        207 734           629 060     629 060
Ekstern
NMR 945 925           945 925           -                  0
Ekstern
NMR 556 079           3 600 000        3 043 921        -                  0
Ekstern
NMR 790 000           790 000           -                  0
Ekstern
NMR 640 000           640 000           -                  0
Ekstern
NMR 2 000 000        2 000 000        -                  0
Ekstern
NMR
Ekstern 140 308           -140 308         -                  0
NMR 1 000 000        1 000 000        -                  0
Ekstern
NMR -                        640 000           640 000           -                  
Ekstern -                        -                        -                        -                 

I alt 6 284 479        11 503 808     10 332 094     1 398 891 94 497      1 493 387
* projektet har en prognos på minus 74 000 EUR, ca 50 000 belastar 2017 

Nordisk Resursbank 0

Norden i Fokus 108 656

Råd för nordiskt samarbete 
om funktionshinder 2017

0

Inkl av utsatt unga i arbetsliv 
och utbildning 2013-2016
Samer  med funktions-
nedsättning 2014-2017

94 497

Connect 2014-2016

Funktionshinder och 
mänskliga rättigheter

Tobaksområdet 2016-2018*

Folkhälsoarenan

Barn och ungas psykiska hälsa 
2016-2017

Clearingcentral/Integration

Cannabis - vård och politik i 
Norden

0

Förändrade dryckesvanor 
bland unga och äldre i 
Skolelevers psykiska hälsa i 
Norden

BSR Integrate NEETS

Jämlik hälsa-
rekommendationer
Jämlik hälsa - tvärfunktionellt 
samarbete
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Not 4: Eget kapital 
Tusen SEK 

Eget kapital 31/12 2017 9 931 
Tre månaders drift 
Löne-,loka-och övriga kontorskostnader 7 533 
Intern reservation 
 Stödordningen, bidrag 2018 beslutade 2017 1 550 
Rekrytering Direktör 500 
Intern reservation för aktiviteter som planerats 2017 men belastar 2018 
Förbättrad livskvalitet för äldre 40 
Välfärdsteknologi 20 
Uppdatering hemsida 300 
Oreserverat -12
Summa 9 931 

Not 5: Växelkurseffekt 

€ Växelkurs SEK 

Växelkurseffekt omvärdering eget kapital (IB + Resultat) i Finland 

IB Eget kapital2016-01-01Finland 

Växelkurs 16-12-31 (bokslut 2016) 172 691 9,57 1 652 117 
Växelkurs 17-12-31 (bokslut 2017) 172 691 9,85 1 700 954 
Växelkurseffekt IB Eget kapital Finland 48 837 

Resultat 2017 Finland 
Växelkurs 2017-12-31 -5 538 9,85 -54 552
Genomsnittskurs 2017 -5 538 9,63 -53 350
Växelkurseffekt resultat Finland -1 202

Summa växelkurseffekt på eget kapital i Finland 47 635 

Växelkurseffekt i samband med konsolidering 
Överföring basanslag Sverige Finland 
Genomsnittskurs 2017 361 000 9,63 3 477 369 
Faktisk (bokförd) kurs* 361 000 9,57 3 454 738 
Summa Växelkurseffekt interna transaktioner 22 631 
*Genomsnittlig kurs för tre transfereringarna av basanslag.

Stockholm 2018-02-14 

Ewa Persson Göransson 
Direktör 
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