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Strategisk mandat for NVC 2018-2020 
 

Nordens Velfærdscenter bidrager til at realisere de fire overordnede mål i social- og sundhedssektorens 

samarbejdsprogram 2018-2020: 

1. Sikre social tryghed i Norden på et arbejdsmarked under stadig forandring 

2. Målrettet indsats for forebyggelse 

3. Styrke kvalitet og sikkerhed i social- og sundhedsvæsenet 

4. Fremme innovation og forskning 

 

Nordisk Ministerråds tværgående strategier om ligestilling og børn og unge er samtidigt et grundlag for 

institutionens arbejde, lige som Nordens Velfærdscenter gennem sine indsatser bidrager til realiseringen 

af den nordiske bæredygtighedsstrategi og den nordiske indsats for gennemførelsen af Agenda 2030.  

 

Nordens Velfærdscenter bistår MR-S og EK-S i at gennemføre nordiske initiativer på socialområdet og på 

folkesundhedsområdet og skal løbende kunne iværksætte indsatser på opdrag af MR-S og EK-S. 

 

Nordens Velfærdscenter skal styrke udveksling af viden og erfaringer mellem aktører i de nordiske lande, 

som arbejder med det sociale område og med folkesundhedsområdet, blandt andet ved at etablere 

mødefora og drive netværk samt ved at formidle og understøtte udvikling af aktuelt bedste viden om 

indsatser og målgrupper. Nordens Velfærdscenter skal gøre det lettere at samarbejde for aktører i 

landene ved at Nordens Velfærdscenter har overblik over de vigtigste aktører i Norden på det sociale 

område og folkesundhedsområdet. Herved kan Nordens Velfærdscenter fungere som en indgang for 

landene, når de ønsker kontakt og samarbejde med aktører i andre nordiske lande. 

 

I perioden 2018-2020 vil det være et væsentligt område for Nordens Velfærdscenter at bidrage til at 

udføre MR-S og EK-S’ beslutninger om opfølgning på den strategiske gennemlysning af det nordiske 

samarbejde på det sociale område, som gennemføres 2017-2018. 

 

Nordens Velfærdscenter driver 2016-2018 i samarbejde med Nordregio en clearing central på 

integrationsområdet, som skal fungere som idébank om indsatser på integrationsområdet og samtidig 

lette koordinationen mellem statslige myndigheder, kommuner, frivillige organisationer og ministerier.  

Clearing centralen er finansieret af de nordiske samarbejdsministre (MR-SAM). 

 

Målgrupperne for Nordens Velfærdscenters nordiske initiativer er særligt departementer, direktorater, 

myndigheder, kommuner, regioner, brugerorganisationer, forskningsmiljøer og praktikere inden for 

social- og folkesundhedsområdet i Norden. I sin formidling af viden og information til målgrupperne skal 

Nordens Velfærdscenter hvor relevant sikre sammenhæng til de nationale udviklings- og 

formidlingstiltag, så det nordiske bidrag giver mest mulig nytte for landene. 

 

Nordens Velfærdscenter skal efter behov bidrage til at formidle viden om nordiske løsninger på social- og 

folkesundhedsområdet til aktører uden for Norden, herunder til Nordisk Ministerråds 

samarbejdspartnere i blandt andet Østersøområdet. 

 


