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Nordens välfärdscenters funktionshindersarbete augusti 2018 – mars 
2019 
 

Nedan presenteras Nordens välfärdscenters (NVC) arbete inom funktionshindersområdet sedan det 
senaste rådsmötet. Det finns info om stödordningen, FN-konferensen, statistiksamarbete, barn och 
inga och dövblindområdet. NVC:s direktör Eva Franzén finns på plats under Rådsmötet och har 
möjlighet att informera ytterligare om verksamheten.  

Ny webb 
NVC har organiserat om informationen om funktionshinderssamarbetet på nordicwelfare.org för att 
det ska bli lättare att finna goda exempel och att jämföra exempelvis ländernas rapportering till och 
dialog med FN. 

Expertseminarium om arbetsmarknad och rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 
Enligt NVC:s strategiska mandat ska institutionen ”bidra till ländernas implementering av 
intentionerna i FN:s konvention om rättigheter för män och kvinnor med funktionsnedsättning 
genom att bl.a. sammanställa nordiska kommuners erfarenheter till ansvariga på policynivå och 
praktiker”. NVC arrangerade ett expertseminarium om inkluderande arbetsliv den 5:e december i 
Uppsala. En rapport om innehållet i seminariet publiceras på NVC:s temasida om arbetsmarknad 
och funktionshinder: https://nordicwelfare.org/projekt/arbetsmarknad-och-funktionshinder/  

Nordiskt projekt om funktionshindersstatistik 
Nordens välfärdscenter fortsätter arbetet om möjligheterna att få fram nordisk 
funktionshindersstatistik och gemensamma nordiska indikatorer för implementering av CRPD. 
Projektet pågick 2017-2018 och startas nu upp igen. Målet med projektet är att få de statistiska 
centralbyråerna att ta fram jämförbar statistik kopplat till rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Arbetet fortlöper utifrån de punkter och åsikter som framkom under ett 
inledande seminarium våren 2017. Mer information om projektet finns här: 
https://nordicwelfare.org/projekt/nordisk-funktionshindersstatistik/ 

Nordiskt projekt om delaktighet hos barn och unga med funktionsnedsättning  
Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté (NORDBUK) finansierar tillsammans med 
Nordens välfärdscenter detta projekt som stärker det nordiska kunskaps- och erfarenhetsutbytet 
om delaktighet hos barn och unga med funktionsnedsättning. I förlängningen syftar detta i sin 
helhet till att stärka barn och ungas rättigheter och delaktighet i samhället. 

Inom detta projekt ska en expertgrupp ska ta fram en skrift med aktörskartläggning, goda exempel 
på delaktighet samt hinder och framgångar för delaktighet. Gruppen ska också bidra med ett barn- 
och ungdomsperspektiv i nordiskt samarbete om funktionshinder generellt. Här finns mer 
information om projektet: https://nordicwelfare.org/projekt/barn-unga-och-delaktighet/  
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Dövblindverksamheten 
En ny bok om taktil språklighet har publicerats. Publikationen finns tillgänglig på skandinaviska. En 
översättning till engelska kommer att publiceras under 2019. Tre kurser arrangeras under 2019: 
kommunikativa relationer, dövblindhet och integration och om boken Hvis du kan se det, kan du 
understøtte det’ – Taktil språkutveckling. Mer information om dövblindverksamheten finns här: 
https://nordicwelfare.org/funktionshinder/dovblindverksamheten/  

Stödordningen  
Varje år delar NVC ut drygt en och en halv miljon kronor som ska stimulera nordiskt samarbete om 
funktionshinder. Målet med stödordningen är att organisationer i Norden ska få chansen att mötas, 
samarbeta och utveckla projekt tillsammans. Kravet är att aktiviteterna på något sätt ska främja de 
intressen och frågor i samhället som rör personer med funktionsnedsättning. För 2018 fördelades 
1 594 500 SEK på 35 olika samarbeten. Sista dag för rapportering till NVC är 30 november.  

NVC har låtit stödordningen utvärderas. Med avstamp i Funktionshindersrådets input, 
utvärderingsprocessen och rapporten från Tranquist utvärdering implementeras en ny modell under 
hösten 2018 och våren 2019. 2/3 av medlen avsättas till mötesstöd och en 1/3 avsättas till 
projektstöd.  

Möten ska ha en tydlig intressepolitisk agenda. Projekt ska ha anknytning till ett av fokusområdena i 
Handlingsplanen för nordiskt samarbete om funktionshinder, samt CRPD och Agenda 2030.  

Riktlinjerna ersätts av en enkel handbok efter modell av andra nordiska stödordningar för 
organisationer. Handboken och uppdaterade elektroniska ansöknings- och rapporteringsformulär 
kommer att finnas på skandinaviska och engelska.  

NVC fördelar, genom ett administrativt beslut i december varje år, medlen till mötesstöd efter ett 
fast schablonbelopp per samarbetande land (vilket gjordes för 2018). Tillägg ges för dokumenterade 
merkostnader som kompenserar för funktionsnedsättningen.  

Projektmedel fördelas under våren, från och med 2019. NVC utformar under hösten 2018 ett förslag 
till konkret process för förberedelse av ärendena och fördelning av projektmedel, i dialog med 
Funktionshindersrådet. Mer information om stödordningen finns här: 
https://nordicwelfare.org/funktionshinder/stodordningen/  

 

Organisations- och personalförändringar 
Tre seniora projektledare arbetar med funktionshindersfrågor: Lars Rottem Krangnes (50%), Maria 
Montefusco (100% och Maria Creutz (100% med dövblindverksamheten). Kai Koivumäki (tidigare 
seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådets sekretariat), arbetar sedan 3 mars som 
verksamhetsledare för ett flertal områden inom Nordens välfärdscenter inklusive funktionshinder. 
Nordens välfärdscenters nya direktör Eva Franzén är på plats sedan 1 augusti. Eva har arbetat inom 
svenska Socialdepartementet och kommer nu närmast från Statens institutionsstyrelse. 
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