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Det nordiske samarbeide

Det nordiske samarbeidet er en av verdens mest 

omfattende regionale samarbeidsformer. 

Samarbeidet omfatter Danmark, Finland, Island, 

Norge og Sverige samt Færøyene, Grønland og 

Åland. 

Det nordiske samarbeidet er både politisk, økono-

misk og kulturelt forankret, og er en viktig med-

spiller i det europeiske og internasjonale samar-

beid. Det nordiske fellesskapet arbeider for et 

sterkt Norden i et sterkt Europa. 

Det nordiske samarbeidet ønsker å styrke nordiske 

og regionale interesser og verdier i en global om-

verden. Felles verdier landene imellom bidrar til å 

styrke Nordens posisjon som en av verdens mest 

innovative og konkurransekraftige regioner.
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1. Nordisk likestillingspolitisk samarbeid

Årets handlingsplan for likestilling er den andre under det nye 4-årige 
samarbeidsprogrammet – Likestilling skaper et bærekraftlig samfunn – for 
perioden 2011–2014. Hele programteksten er lagt ut på Norden.org. Se 
http://www.norden.org/no/publikasjoner/publikasjoner/2010–784 

Det fireårige samarbeidsprogrammet inneholder tre prioriterte samar-
beidsområder (Norden, de tre baltiske landene og Nordvest-Russland), 
en rekke prioriterte temaer og to tversgående temaer;

•	 Integrering	av	et	kjønns-	og	likestillingsperspektiv	
•	 Aktiv	deltakelse	av	menn/gutter

Innenfor samarbeidsprogrammets prioriteringer utvikles konkrete aktivi-
teter i  en årlig handlingsplan. Formannskapslandet får her muligheter til 
å løfte fram sine prioriterte aktiviteter. 

2. Det norske formannskapet 2012

Temaet for det norske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2012 er 
velferdsstaten i et nordisk perspektiv. Se http://www.norden.org/no/
nordisk-ministerraad/formannskap/norges-formannskap-2012

De nordiske velferdsstater har de senere år oppnådd betydelig interna-
sjonal anerkjennelse. Det er især den høye graden av velferd og likhet, 
kombinert med sterk konkurranseevne og omstillingskraft, som har vist 
sin styrke i en stadig mer globalisert verden. Satsingen på et likestilt 
samfunn hvor kvinner og menn deltar på lik linje, er en sentral faktor i 
utvikling av en bærekraftig velferdsstat. Det er viktig at vi i det nordiske 
samarbeidet holder fast ved denne modellen, samtidig som vi utvikler 
den slik at vi står best rustet til å møte vår tids utfordringer.

De nordiske regjeringene signerte i 2008 en deklarasjon om Norden som 
forbilde for bærekraftig utvikling.  Økonomisk og sosial utvikling henger 
nøye sammen med bærekraftig utvikling, på samme måte som miljø- og 
ressursforvaltning. Bruk av alle menneskelige ressurser er viktige ele-
menter i dette arbeidet.



 6  sektorprogram: likestilling

Under det norske formannskapet vil arbeidet med å fremme likestilling 
og motvirke diskriminering stå sentralt. Formannskapet vil reise en po-
litisk diskusjon i Nordisk ministerråd om en mer systematisk og samlet 
nordisk mangfoldspolitikk som vil omfatte likestilling og likebehandling 
av kjønn, etnisitet, livssyn, funksjonsnedsettelse, alder og seksuell ori-
entering. Denne debatten må også sees i sammenheng med revidering 
av ny nordisk strategi for bærekraftig utvikling.

2.1 Nordisk likestillingspolitisk samarbeid - prioriteringer 2012 
Norge ønsker å medvirke til at det nordiske samarbeidet på likestillings-
området oppleves som politisk og faglig interessant og relevant. 

Under det norske formannskapet vil vi legge til rette for at det kan 
organiseres erfaringsutveksling om aktuelle politiske temaer gjennom 
etablering av ad-hoc grupper hvor minst tre land ønsker å delta. For å 
sikre at samarbeidet skjer på en ressursmessig effektiv måte, vurderes 
økt bruk av ny teknologi. Organisering av samarbeidet må også i størst 
mulig grad ta hensyn til medvirkning fra Åland, Færøyene og Grønland.

I det nordiske likestillingspolitiske samarbeidet i 2012 vil Norge legge 
vekt på de to tversgående prioriteringene i samarbeidsprogrammet: 

•	 Integrering	av	et	kjønns-	og	likestillingsperspektiv	
•	 Aktiv	deltakelse	av	menn/gutter

Samarbeidsprogrammet omfatter mange temaer. I handlingsplanen 
inngår derfor også en rekke andre aktiviteter utover de som knyttes til 
de tversgående temaene.  

Norge vil i 2012 følge opp en rekke aktiviteter som ble initiert av tidli-
gere formannskap og som ikke er sluttført.

I gjennomføring av handlingsplanen vil Norge legge vekt på samarbeid 
med likestillingsorganisasjoner og fagmiljøer på feltet.

Forslag til aktiviteter i handlingsplanen må tilpasses økonomiske avkla-
ringer underveis i budsjettåret 2012.
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2.1.1 Integrering av et kjønns- og likestillingsperspektiv
Likestilling er i sitt vesen tverrsektoriell og må derfor inngå i alle relevan-
te planer og aktiviteter i de ulike ministerråd og i alle nordiske institusjo-
ner. 

Arbeidet med å systematisere integreringen av et kjønns- og likestil-
lingsperspektiv i det nordiske fellesskapet vil måtte strekke seg over 
flere år. Det norske formannskapet vil, i tett samarbeid med Nordisk 
ministerråds sekretariat, arbeide for en mer systematisk og aktiv tilnær-
ming med å integrere et kjønns- og likestillingsperspektiv i hele Nordisk 
ministerråd. 

Det norske formannskapet vil legge til rette for et mer aktivt samarbeid 
mellom Ministerrådet for likestilling og andre ministerråd for å styrke 
kjønnsperspektivet i Nordisk ministerråds arbeid.

For bedre å integrere et kjønns- og likestillingsperspektiv i Nordisk mi-
nisterråd sitt arbeid vil det norske formannskapet, i nært samarbeid med 
Nordisk ministerråds sekretariat, ta følgende initiativer i 2012:

2.1.1.1. Integrering av kjønnsperspektivet
Tiltaket inneholder fire underpunkter:

a) Integrering av kjønnsperspektivet i sektorvise tiltak; Følge opp beslut-
ningen i EK-JÄM om å nedsette en intern arbeidsgruppe bestående av 
Finland, Norge og Sverige (troikagruppen) for å se på hva som er gjort 
for å forankre likestillingsintegreringen innen de ulike sektorer i Nordisk 
ministerråd, samt komme med forslag til hvordan dette arbeidet kan 
utvikles. Forslagene legges fram for EK-JÄM. 

Som en del av dette arbeidet rette fokus på utvikling og anvendelse av 
gode standardiserte status rapporteringer om integrering av et kjønns- 
og likestillingsperspektiv i de ulike fagministerrådene.

Tentativt budsjett: 50 000,-

Ansvarlig: Formannskapet i nært samarbeid med Nordisk ministerråds 
sekretariat.
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b) Integrering av et kjønnsperspektiv i tverrsektorielle tiltak Formann-
skapet vil i 2012 spesielt rette oppmerksomhet på integrering av et 
kjønns-og likestillingsperspektiv i tverrsektorielle tiltak. Dette omfatter 
blant annet forberedelser og oppfølging av Rio+ 20, grønn økonomi og 
bærekraftig utvikling samt ulike globaliseringsinitiativer.

I Nordisk ministerråd sine forberedelser til Rio+20, som startet i 2011, 
vil kjønn og likestilling  bli et sentralt tema i arbeidet for å sikre en bære-
kraftig utvikling, særlig i arbeidet med å møte globale klimaforandringer. 
Det vises i denne sammenheng til kunnskapsplattform som det finske 
formannskapet presenterte under NR-sesjonen i november 2011 om 
kjønn og klima. For nærmere omtale av forberedelsene se kap. 2.1.6

Ansvarlig: Formannskapet i nært samarbeid med Nordisk ministerråds 
sekretariat

c) Integrering i forskingsprosjekter; Integrering av et kjønns- og likestil-
lingsperspektiv i nye og et utvalg av eksisterende forskningsprosjekter 
som finansieres av NMR. Utdanning gis prioritet. Det vil bli tatt initiativ til 
et samarbeid med ministerrådet for utdanning og forskning (MR-U).

Tentativt budsjett:  100 000,-

Ansvarlig: Formannskapet i nært samarbeid med Nordisk ministerråds 
sekretariat

d) Erfaringsutveksling mellom de nordiske landene; Følge opp vedtaket 
i EK-JÄM om at Finland, Norge og Sverige (troikagruppen) diskuterer 
mulighetene for å skape et nettverk som kan møtes 1–2 ganger i året for 
å holde workshops om nasjonale eller tematiske problemstillinger innen 
likestillingsintegrering. Forslag til organisering legges fram for EK-JÄM.

Samlet tentativt budsjett for tiltak 2.1.1.1: 150 000,- 
MR-JÄM 150 000,-

Forvaltningsansvarlig: Formannskapet

2.1.2 Aktiv deltakelse av menn og gutter
Nordisk likestillingspolitikk har tradisjonelt handlet om hvordan kvin-
ners stilling på arbeidsmarkedet kan bedres, hvordan sikre at kvinner 
kan kombinere jobb og familie, hvordan sikre kvinners økonomiske makt 
gjennom tiltak for likelønn, rettigheter i forhold til pensjon, arv og eien-
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dom.  Siden 1980-tallet har de nordiske landene på ulikt vis tatt initiativ 
til at likestillingspolitikken også innehar et mannsperspektiv. Mannsper-
spektivet belyser hvordan likestilling er i gutter og menns interesse, og 
hvordan likestilling kan gi gutter og menn bedre livskvalitet. 

Det norske formannskapet har en rekke aktiviteter under denne hoved-
prioriteringen. Noen av tiltakene startet opp i 2011 under det finske 
formannskapet og noen er nye og går over flere år. 

Følgende aktiviteter vil gjennomføres i 2012:

2.1.2.1. Arbeidsgruppe for menn og likestilling
Tiltaket inneholder to underpunkter:

a) Arbeidsgruppe for menn og likestilling; En arbeidsgruppe under 
embetsmannskomiteen for likestilling nedsatt i 2011 skal få frem kort-
siktige og langsikte aktiviteter knyttet til menn og likestilling i Norden. 
Arbeidsgruppen ledes av det norske formannskapet og er bredt sam-
mensatt med representanter for departementene og forskningsmiljøer.

Tentativt budsjett: 100 000,-
MR-JÄM: 100 000,-

Ansvarlig: Arbeidsgruppen videreføres i 2012 og ledes av formannskapet

b) Utredning om mannspolitikk i Norden; Det vil bli gjennomført en ut-
redning om nordisk mannspolitikk. Utredningen skal belyse de viktigste 
virkemidlene i de nordiske landenes likestillingspolitiske tiltak rettet 
mot menn som målgruppe. Utredningen skal ferdigstilles til mannsfors-
kningskonferansen i Oslo. 

Et forarbeid av utredningen ble gjort i 2011 av NIKK.

Tentativt  budsjett: 400 000,-
MR-JÄM 400 000,-

Ansvarlig: Formannskapet

Samlet tentativt budsjett for tiltak 2.1.2.1: 500 000,- 
MR-JÄM 500 000,-
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2.1.2.2 Konferanser og workshops
Tiltaket inneholder tre underpunkter:

a) Konferanse - Maskuliniteter i bevegelse – menn, likestilling og livs-
kvalitet; 2012 arrangeres den 31. mai og 1. juni 2012 en nordisk manns-
forskningskonferanse i Oslo. Konferansen støttes av norske myndigheter, 
Nordisk ministerråd og Norges forskningsråd. Konferansen arrangeres av 
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo i sam-
arbeid med Nordisk forening for forskning om Menn og Maskuliniteter, 
Reform – ressurssenter for menn.  Nordisk institutt for kunnskap om kjønn 
(NIKK) har også bidratt i forarbeidet. Målgrupper for konferansen er stu-
denter, forskere og praktikere.

Konferansen presenterer ny forskning om menn og maskuliniteter, kjønn 
og makt, sunnhet og livskvalitet. Hoveddelen av konferansen har et 
forskningsperspektiv med vekt på en bedre integrering av maskulinitets-
forskningen inn i andre forskningsdisipliner, særlig med fokus på likestil-
ling og livskvalitet. Konferansen byr også på en «policydel», som belyser 
eksempler på hvordan mannsperspektivet er integrert i nordisk likestil-
lingspolitikk.

Tentativt budsjett: 912 650,-
MR-JÄM 250 000,-
Formannskapspuljen 250 000,-
Nasjonale midler 242 740,-
Norges forskningsråd 97 090,-
Deltageravgift 72 820,-

Ansvarlig: Arbeidet gjennomføres i regi av Senter for tverrfaglig kjønns-
forskning (STK), Universitetet i Oslo på vegne av formannskapet 

b) Menn og rekruttering til omsorgsyrker; Aktiviteten er inspirert av det 
arbeidet som ble initiert av det danske formannskapet og som resulterte 
i rapporten Nordiske mænd til omsorgsarbejde med tilhørende web-
portal, Skift job – ikke køn, se http://www.skiftjob.dk/

Det norske formannskapet vil følge opp dette arbeidet i form av to nor-
diske seminar med relevante aktører. Målet er at seminarene skal bidra 
med innspill til konkrete politiske tiltak for å øke rekrutteringen av menn 
til omsorgsyrker. Arbeidet som gjøres i regi av ministerrådet for likestil-
ling, må også sees i sammenheng med MR-S (Ministerrådet for sosial- og 
helsepolitikk) sitt initiativ i 2012 for å sikre rekruttering og bibehold av 
ansatte i helse- og omsorgssektoren.
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Tentativt budsjett: 300 000,-
MR-JÄM 300 000,-

Ansvarlig: Formannskapet 

c) Menn, anti-feminisme og fremmedfiendtlighet; Terrorhandlingene 
i Oslo 22. juli 2011 var et anslag mot nordiske idealer om det åpne, 
likestilte og flerkulturelle samfunnet. I kjølvannet av handlingene har det 
blitt økt oppmerksomhet mot de hatefulle ytringer som har gitt næring til 
udåden.  I tillegg til kamp mot det flerkulturelle, artikuleres også fiendt-
lige holdninger mot feminisme og likestilling.

Det planlegges to nordiske dialogmøter om temaet hvor en ønsker å 
belyse følgende type spørsmål: Hva er de fiendtlige holdningene mot 
likestilling og feminisme? Hvem artikulerer holdningene og hvorfor? Hva 
har anti-feminismen å gjøre med annen fremmedfiendtlighet? Sier anti-
feminismen noe om hvordan kvinne- og likestillingskampen er blitt ført i 
Norden? Hva kan vi gjøre for å forebygge? 

Tentativt budsjett: 300 000,-
MR-JÄM 300 000,-

Ansvarlig: Arbeidet gjennomføres i regi av Reform – ressurssenter for 
menn på vegne av formannskapet.

Samlet tentativt budsjett for tiltak 2.1.2.2: 1 512 650,-
MR-JÄM 850 000,-
Formannskapspuljen 250 000,-
Nasjonale midler 242 740,-
Norges forskningsråd      97 090,-
Deltageravgift      72 820,-

2.1.2.3. Samisk likestillingskonferanse
Formannskapet vil arrangere en konferanse om mannsrollen og likestil-
ling i samisk kontekst. Konferansen vil koordineres av KUN - Senter for 
kunnskap og likestilling, og gjennomføres i samarbeid med Sametinget, 
Galdu – Kunnskapssenter for utfolks rettigheter og Reform – ressurs-
senter for menn i september 2012. En vil også involvere andre aktuelle 
interessenter i Sapmi.



sektorprogram: likestilling 13

Aktiviteten må sees som en oppfølging av det danske formannskapets 
konferanse på Grønland i 2010. Formannskapet vil jobbe for deltakelse 
fra alle land som utgjør Sapmi.

Tentativt budsjett: 600 000,-
MR-JÄM 200 000,-
Formannskapspuljen 200 000.-
Nasjonale midler 100 000,-
Sametinget 100 000,-
 
Ansvarlig: Arbeidet gjennomføres i regi KUN, Senter for kunnskap og 
likestilling på oppdrag av formannskapet.

2.1.3 Andre prioriteringer
Samarbeidsprogrammet gir en rekke føringer på konkrete aktiviteter 
som skal gjennomføres i løpet av planperioden. 

Det norske formannskapet vil i nært samarbeid med Nordisk minister-
råds sekretariat ta følgende initiativer i 2012:

2.1.3.1 Midtveis evaluering av samarbeidsprogrammet
Det skal i 2012 gjennomføres en midtveisevaluering primært av pro-
grammets prioriterte temaer og tre samarbeidskonstellasjoner. I tillegg 
skal en se på bruken av ressursene som embetsmannskomiteen har 
avsatt til prosjektkoordinering siden 2010. 

Ansvarlig: Formannskapet i samarbeid med Nordisk ministerråds sekre-
tariat

2.1.3.2 Oppfølging av avvikling av NIKK i sin nåværende form
Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK) avvikles som en selv-
stendig nordisk institusjon fra og med 31.12.2011. En rekke funksjoner 
knyttet til bl.a. innhenting, sammenstilling og formidling av nasjonal 
forskning,  politikk og praksis på likestillingsområdet vil bli videreført. 
Vertskap for disse funksjonene vil bli avklart på bakgrunn av en anbuds-
runde. Funksjonene vil ha NIKK som samlebetegnelse og det tas sikte på 
en formell etablering av disse funksjonene senest innen 01.09. 2012
Det er avsatt egne midler til etablering og drift av nye NIKK for 2012.

Ansvarlig: Nordisk ministerråds sekretariat
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2.1.3.3 Prosjektkoordinator for formannskapets oppgaver 2012
Denne stillingen er opprettet for å følge og administrere aktiviteter og 
prosjekter som er omtalt i årets handlingsplan, og spesielt de aktiviteter 
som formannskapet har gitt sin prioritet. 

Tentativt budsjett: 550 000,-
MR-JÄM 550 000,-

Ansvarlig: Formannskapet

2.1.3.4 Nordisk barnebokantologi
Det vil bli tatt initiativ til et samarbeid med MR-U og MR-K  for å utvikle 
en ny nordisk barnebokantologi. Boken – i form av en åpen dataapplika-
sjon – vil bestå av et utvalg eksisterende nordiske tekster som belyser 
kjønn og kjønnsroller. Målgruppen er barnehagebarn i alderen 4–5 år. 
Applikasjonen vil bestå av en tekst/barnebok fra hvert av de fem nor-
diske landene og skal utformes som en databasert applikasjon. Applika-
sjonen skal utformes på hvert av de fem nordiske språkene og samisk. 
Det blir deretter opp til hvert enkelt land om man i tillegg ønsker å trykke 
antologien som bok på sitt/sine språk. 

Tentativt  totalbudsjett: 650 000,-
MR-JÄM 500 000,-
Nasjonale midler 150 000,-

Ansvarlig: Reform - ressurssenter for menn på oppdrag fra formannskapet. 

Reform vil ha ansvaret for å etablere en referansegruppe, ha kontakt 
med forfattere og vil sørge for distribusjon og lignende.

2.1.3.5. Likelønn i Norden
Formannskapet vil ta initiativ til at det opprettes en arbeidsgruppe under 
embetsmannskomiteen for likestilling. Gruppen får i mandat å kartlegge 
og utveksle erfaringer med lovgivning, tiltak og trepartssamarbeid i de 
nordiske landene for å oppnå likelønn. Arbeidsgruppen møtes minst to 
ganger i 2012. Arbeidsgruppen etableres så raskt som mulig

Tentativt budsjett: 50 000,-
MR-JÄM 50 000,-

Ansvarlig: Formannskapet 
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Da forvaltningsansvaret ligger i Barne-, likestillings- og inkluderingsde-
partementet, sees dette prosjektet i sammenheng med tiltak 2.1.2.2. 

2.1.3.6 . Motvirke sexkjøp – en felles nordisk veileder
Aktiviteten er en videreutvikling av et Nordisk KAST Nettverk (NKN) som 
består av tiltak i Danmark, Sverige og Norge som henvender seg til kun-
der i prostitusjon. Målsettingen er å utveksle kunnskap, erfaringer samt 
videreutvikle og kvalitetssikre arbeidet i form av en veileder til helse- 
sosial- og familietjenesten i de respektive land som kan gi nødvendig 
kunnskap og trygghet til å ta opp sexkjøp i møte med aktuelle brukere. 
Prosjektet må ha en bred tilnærming å ta hensyn til de ulikeheter som er 
mellom landene.

Tentativt budsjett: 300 000,-
MR-JÄM 200 000,-
Formannskapsmidler 100 000,-

Ansvarlig: Reform – ressurssenter for menn i regi av formannskapet.

2.1.3.7. Felles nordisk likestillingsstatistikk
Med utgangspunkt i de nordiske landenes periodiske rapportering til FN 
ved CEDAW (the Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women) nedsettes en nordisk arbeidsgruppe for å utarbeide nordisk 
sammenliknbar likestillingsstatistikk og indikatorer på engelsk. Arbeidet 
må ta utgangspunkt i eksisterende nasjonal- og europeisk (Eurostat) 
statistikk. Statistikken må være lett tilgjengelig og blant annet inngå i 
arbeidet for å profilere nordisk likestillingspolitikk. Det forutsettes at 
NOSOSCO (Nordisk Socialstatistisk Komite) bidrar med sin ekspertise.

Tentativt budsjett:  100 000,-
MR-JÄM 100 000,-

Ansvarlig: Arbeidsgruppen ledes av det norske formannskapet i 2012. 
Den endelige presentasjon av indikatorer og den sammenliknende sta-
tistikken bør senest skje i 2014, siste året i det nåværende samarbeids-
programmet. 

2.1.3.8 Likestilling, likeverd og deltakelse av ungdom
Formannskapet vil følge opp initiativer fra det danske formannska-
pet i 2010 knyttet til sosial kontroll av unge med innvandrerbak-
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grunn. Den danske Minister for Ligestilling tok i 2010 initiativ til en 
nordisk workshop for praktikere, som ble oppsummert i en egen 
inspirasjonsguide med tittelen: «Kontrol over eget liv – Ligestilling 
blandt tosproglige unge» http://www.lige.dk/publikationsbank_
dk.asp?AjrNws=1610&AjrNwsPg=1  

I 2012 vil det bli utviklet og lansert en egen webportal knyttet til temaet 
og perspektivet utvides til å gjelde kjønnskonservative miljøer generelt. 

Det etableres en arbeidsgruppe med representanter fra relevante depar-
tementer i de nordiske land for å bidra i utviklingen av portalen. 

Tentativt budsjett: 350 000,-
MR-JAM 250 000,-
Formannskapspuljen 100 000,-

Ansvarlig: Danske ligestillingsdepartementet

2.1.3.9. Reproduksjonsteknologi i Norden
Formannskapet vil ta initiativ til et samarbeid med andre ministerråd 
for å undersøke mulighetene for å etablere en arbeidsgruppe som skal 
kartlegge og utveksle erfaringer med lovgivning og tiltak i de nordiske 
landene når det gjelder reproduksjonsteknologi (surrogati).

Ansvarlig: Formannskapet 

2.1.4 Samarbeidet med de tre baltiske statene: Estland,  
Latvia og Litauen
Likestillingssamarbeid med de tre baltiske statene Estland, Latvia og 
Litauen reguleres av følgende overordnede dokumenter: Retningslin-
jer for Nordisk Ministerråds samarbeid med Estland, Latvia og Litauen 
2009–2013 og Joint Nordic-Baltic Mobility Programmes 2009–2013 som 
omhandler områdene Public Adminstration, Business and Industry and 
Culture.

På likestillingsområdet styres samarbeidet med Estland, Latvia og Litau-
en av samarbeidets to gjennomløpende og tversgående temaer og av de 
fire prioriterte temaer for samarbeidet slik de fremkommer i det 4-årige 
samarbeidsprogrammet – Likestilling skaper et bærekraftlig samfunn – 
for perioden 2011–2014.
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 Aktiviteter basert på tidligere vedtak, som ikke er sluttført, vil fortsette. 
Utover dette planlegges følgende tiltak i 2012

2.1.4.1 Utvikle det nordisk-baltiske samarbeidet
I tråd med tidligere vedtak i EK-JÄM vil formannskapet ta initiativ til et 
samarbeid med Finland for å planlegge ytterligere seminarer og aktivi-
teter i det nordisk-baltiske samarbeidet. Samarbeid med de nordiske 
kontorer i de baltiske land må vurderes i denne sammenheng.

Tentativt budsjett: 100 000,-
MR-JAM 100 000,-

Ansvarlig: Formannskapet i samarbeid med Nordisk ministerråds sekre-
tariat
 

2.1.4.2 NB8-møte 
Forberede og gjennomføre et NB8-møte mellom embetsverket på likestil-
lingsområdet, som blant annet vil inneholde en midtveis evaluering av 
samarbeidsprogrammets prioriteringer og arbeidsmåter.  

Ansvarlig: Formannskapet i samarbeid med Nordisk ministerråds sekre-
tariat

2.1.5 Samarbeid med Nordvest-Russland

Nordisk ministerråds likestillingspolitiske samarbeid med Nordvest 
Russland reguleres av følgende overordnede dokumenter: 1) «Protocol 
of intent between the Nordic Council of  Ministers and the Government of 
St. Petersburg of the Russian Federation» og 2) «Guidelines for the Nordic 
Council of Minister’s co-operation with North-West Russia 2009–2013.» 

Utover dette styres samarbeidet med Nordvest-Russland av samarbei-
dets to gjennomløpende og tversgående temaer og av de to prioriterte 
temaer slik de fremkommer i det 4-årige samarbeidsprogrammet – Like-
stilling skaper et bærekraftlig samfunn – for perioden 2011–2014.

Aktiviteter basert på tidligere vedtak, som ikke er sluttført, vil fortsette. 
Utover dette planlegges følgende aktiviteter i 2012: 
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2.1.5.1. Midtveisevaluering
Det må tas initiativ til en midtveisevaluering av samarbeidet.

Ansvarlig: Nordisk ministerråds sekretariat

2.1.5.2 Utvikle det nordisk-russiske samarbeidet
I tråd med tidligere vedtak i EK-JÄM igangsettes planlegging av fremti-
dige nordisk-russiske aktiviteter basert på blant annet erfaringene fra 
kick-off konferansen 4.– 5.10.2011 og de forslag som Nordisk minister-
råds kontor i St.Petersburg har avgitt.

Tentativt budsjett: 100 000,-
MR-JÄM 100 000,-

Ansvarlig: Nordisk ministerråds sekretariat i samarbeid med formann-
skapet.

2.1.6 Annet internasjonalt samarbeid
Våren 2012 vil Danmark ha formannskapet i EU. Viktige prioriteringer for 
Danmark vil være;

•	 Utdanning	og	frafall	av	gutter
•	 Kjønn	og	klima.
•	 Kobling	mellom	de	to	første	prikkpunktene.

Norge vil på vegne av det nordiske samarbeidet forsøke å kanalisere de-
ler av det nordiske likestillingssamarbeidet inn på relevante europeiske 
arenaer.  

Norge følge opp det danske formannskapets fokus på frafall av gutter 
fra videregående og jenters innrekruttering i såkalte STEM-fag (science, 
technology, engineering and math). 

I FN har de nordiske landene understreket betydningen av FNs Platform 
of Action fra 1995 for kvinners rettigheter (Beijing plattformen). Minis-
terrådet for likestilling har deltatt på FN årlige kvinnekommisjonsmøter 
(The Commission on the Status of Women - CSW), og har avholdt rele-
vante side events knyttet til hoved- og evalueringstemaene under CSW. I 
tillegg har en avholdt en uformell ministermiddag.
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I juni 2012 avholdes FNs konferanse om bærekraftig utvikling; Rio 20 +. I 
denne sammenheng vil formannskapet arbeide for å integrere et kjønns- 
og likestillingsperspektivet. For øvrig planlegger NMR en større samord-
net markering. 

Utover samarbeidet i FN, er Norge partner i The Open Government Part-
nership (OGP) – et nytt internasjonalt samarbeid som startet opp i 2011. 
For mer informasjon om OGP, se hjemmesiden; http://www.opengov-
partnership.org/. Norge vil ta med seg erfaringer fra det nordiske samar-
beidet inn i OPG-partnerskapet.

Konkrete aktiviteter i 2012 vil være:

2.1.6.1Nordisk likestillingssamarbeid i EU/EØS: 
Norge skal være vertsland for et ekspertmøte arrangert av EU-kommi-
sjonen i mai 2012. Tema for møtet er «Women in Economic Decision-
making.» Eksperter fra Norge, Danmark og Storbritannia skal legge frem 
notater om nasjonale erfaringer til diskusjon blant inviterte fagpersoner 
fra EU og EØS-landene. Møtet inngår i «Programme of exchange of good 
practice on gender equality 2011–2015» som legger vekt på konkrete po-
litiske virkemidler og eksempler. Programmet finansieres av PROGRESS.

Tentativt budsjett:   0,-

Ansvarlig: Formannskapet og EU-kommisjonen

2.1.6.2 Nordisk deltakelse under FNs kvinnekommisjonsmøte – 
CSW i 2012; 
Formannskapet vil i samarbeid med Nordisk ministerråds sekretariat 
sørge for at det under CSW avholdes følgende:

•	 Et	side	event	med	ministerdeltakelse	
•	 Et	side	event	med	ekspertdeltakelse	
•	 En	uformell	minister-middag/lunsj	for	de	deltakende	nordiske	like-

stillingsministerne.

EK-JÄM vil ta nærmere stilling til rammer og utforming av aktivitetene.
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Tentativt budsjett 200 000,-
MR-JÄM 200 000,-

Ansvarlig: Formannskapet og Nordisk Ministerråds sekretariat. 
 

2.1.6.3 Nordisk deltakelse Rio+ 20; 
Det opprettes en prosjektgruppe som har ansvar for å utarbeide et 
forslag til et side event med fokus på den nordiske velferdsmodellen og 
likestilling som forutsetning for en bærekraftig utvikling. Arrangementet 
utvikles i samarbeid med EK-S. 

Tentativt budsjett: 240 000,-
EK-JÄM: 120 000,-
Bærekraftig utvikling: 120 000,-

Ansvarlig: Formannskapet i nært samarbeid med Finland

2.1.6.4. Internasjonalt omdømme; 
Likestillingspolitikk i de nordiske landene har fått mye oppmerksom i 
resten av verden. Likestillingsutviklingen vi har hatt i Norden, og den 
betydning den har hatt og har for utvikling av et bærekraftig samfunn, er 
en inspirasjonskilde for utviklingen i mange andre land. Likestillingspoli-
tikken presenteres som et særtrekk ved de nordiske velferdssamfunn og 
er blitt et kjent internasjonalt «brand.» Formannskapet vil bygge videre 
på innholdet i publikasjonen The Nordic Way som ble presentert under 
World Economic Forum i Davos 2011 (som kan leses her: http://www.
globalutmaning.se/wp-content/uploads/2011/01/Davos-The-nordic-
way-final.pdf  )

Det norske formannskapet vil ta initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe 
som kan produsere nye likestillingspolitiske publikasjoner som gir et opp-
datert og relevant bilde av likestillingen i Norden. Den nye publikasjonen 
kan også brukes for å promotere den nordiske velferdsstat modellen. 

Tentativt budsjett: 100 000,-
MR-JÄM 100 000,-

Ansvarlig: Formannskapet

Tiltaket sees i sammenheng mede tiltak 2.1.3.7 da Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet har forvaltningsansvar for begge tiltakene.
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3. Budsjett 2012

Det samlede budsjettet for Ministerrådet for likestilling for 2012 er på 
8 957 000,-  DKK. 

Av ovennevnte midler er 3 657 000,- DKK knyttet til prosjektmidler og  5 
300 000,- DKK knyttet til NIKK.

Som følge av at NIKK avvikles fra 01.01.12 og den nye organiseringen vil 
sannsynligvis ikke etableres før 01.08.12, så vil utgiftene knyttet til NIKK 
bli vesentlig redusert i 2012. Bevilgningen til NIKK reduseres derfor. til 
3 000 000,- DKK for 2012. Behovet for midler til NIKK kan bli ytterligere 
redusert i 2012. Dette innebærer at embetskomiteen må reviderer bud-
sjettet når mer sikker informasjon foreligger.   

Foreløpig regnskapstall viser at det er ubrukte midler fra tidligere budsjett-
år på ca 200 000,- DKK som kan anvendes til prosjektfinansiering i 2012.

Samlet sum til disposisjon for prosjekter i 2012 er oppsummert i tabel-
len nedenfor.

Midler 2012 Sum
Prosjektmidler (4410-1) 3 657 000,-
Frigjorte midler NIKK (4480-3) 2 300 000,-
Ubrukte midler fra tidligere    200 000,-
TOTALT 6 157 000,-

I perioden 2011–2014 settes det ikke av egne midler til søknader fra det si-
vile samfunn. Aktiviteter som initieres av formannskapene bør prioriteres.
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4. Oversikt: likestillings aktiviteter i 2012 

Utover ministermøter (MR-møter) og embetsmannskomitémøter (EK-
møter) avholdes «troika-møter»  mellom det avtroppende, sittende og 
kommende formannskap for å drøfte innhold og sammenheng mellom de 
årlige planene. I 2012 består troika-gruppen av Norge-Sverige-Finland. 
Nordisk ministerråds sekretariat (NMRS) deltar på møtene.

Foreløpig aktivitetsoversikt som fortløpende vil bli oppdatert

Dato Aktivitet
14. – 15. februar Det første embetsmannskomité møtet; København
15. februar Nordisk arbeidsgruppe for menn og likestilling, møde 

BLD;Oslo
29. februar Politisk side event med politisk deltakelse CSW; New 

York
2. mars Ekspert side event med nordiske eksperter under 

CSW; New York
27. april  Det andre embetsmannskomité møtet, København
mai  Det tredje embetsmannskomitè møte, NB8 møte kom-

binert med rundebord i Vilnius
10. – 11. mai Ekspertmøte i samarbeid mellom EU kommisjonen, 

Oslo
22. – 23. mai  Det tredje embetsmannskomitè møtet, NB8 møte 

kombinert med rundeborg i Vilnius
31. mai – 1. juni Konferanse – Maskuliniteter i bevegelse – menn, 

likestilling og livskvalitet, Oslo
september Lansering af webportal om likestilling, likeverd og 

deltakelse av ungdom (sosial kontroll)
9. oktober Det fjerde embetsmannskomité møtet; Bergen
9. oktober MR møte, Ministerråtsmøte; Bergen
1.– 2. november Samisk likestillingskonferanse; Finnmark
27. november Det femte embetsmannskomitè møtet, Oslo
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