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Nordisk konferanse om ungdom, utdanning, arbeid og psykisk helse 28. februar 2017 - 
tildeling av midler til konferansen  

(1. supplering til tildelingsbrevet for 2017) 

1. INNLEDNING 

I 2017 har Norge formannskapet i Nordisk Ministerråd. Som ledd i det norske formannskapets 
program skal det tirsdag 28. februar 2017 arrangeres en nordisk konferanse om ungdom, 
arbeid, utdanning og psykisk helse i Oslo. Formålet med konferansen er bl.a. 
erfaringsutveksling og å etablere nettverk for læring på området ungdom, arbeid, utdanning 
og psykisk helse mellom de nordiske landene.  
 
Konferansen arrangeres av Arbeids- og sosialdepartementet i samarbeid med 
Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og involverer dermed både 
arbeidsmarkedspolitikken gjennom Ministerrådet for arbeidsliv (MR-A), sosial- og 
helsepolitikken gjennom Ministerrådet for sosial- og helsepolitikk (MR-S), og 
utdanningspolitikken gjennom Ministerrådet for utdanning og forskning (MR-U).  
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet ble i brev av 7. april 2016 gitt ansvaret for den praktiske 
gjennomføringen av konferansen, og har samarbeidet med Utdanningsdirektoratet og 
Helsedirektoratet om opplegget for konferansen. Samordningen mellom departementene og 
direktoratene er ivaretatt av en egen styringsgruppe under ledelse av Arbeids- og 
sosialdepartementet.  
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2. TILDELING AV MIDLER 

Arbeids- og sosialdepartementet stiller herved inntil 715 000 kroner til rådighet til Arbeids- 
og velferdsdirektoratet i 2017 knyttet til gjennomføring av konferansen: 
 
                                                                                                                                (beløp i kroner) 

Kapittel/post Tildeling i TB 2017 Tildeling konferanse om 
ungdom, arbeid, 
utdanning og psykisk 
helse (1. supplering til 
TB 2017) 

Sum tildeling for 2017 
 

Kap. 601 Utrednings-
virksomhet/forskning 
m.m. 

   

Post 21 Spesielle 
driftsutgifter  

3 325 000 715 000 NOK* 4 045 000 

* Tilsvarende om lag 600 000 DKK ved overføringstidspunktet. 
 
Tildelingen til konferansen fordeler seg med 150 000 DKK fra Ministerrådet for sosial- og 
helsepolitikk (MR-S), 150 000 DKK fra Ministerrådet for arbeidsliv (MR-A) og 100 000 
DKK fra Ministerrådet for utdanning og forskning (MR-U). Arbeidsmarkedsutvalget under 
EK-A har innvilget 200 000 DKK til konferansen. Et eventuelt mindreforbruk av midler skal 
fordeles pro-rata mellom departementene.  
 
Konferansen skal gjennomføres i tråd med omforent konsept og program for konferansen. 
Behov for ev. endringer i programmet behandles i styringsgruppen for konferansen.  

3. RAPPORTERING 

I etterkant av konferansen og senest innen 1. mai 2017 skal Arbeids- og velferdsdirektoratet 
rapportere om gjennomføringen av konferansen. Rapporteringen skal bl.a. inneholde 
deltakerliste (herunder fordelingen av kvinner og menn som deltok på konferansen), en 
redegjørelse for aktivitetene på konferansen, om konferansen nådde de mål som var satt opp i 
forkant (herunder om nordisk nytte), deltakerevaluering, kommunikasjonsaktiviteter og ev. 
anbefalinger eller forslag til oppfølgingsprosjekter i etterkant av konferansen. Rapporteringen 
skal videre inneholde et fullstendig prosjektregnskap (i NOK og DKK). Prosjektregnskapet 
skal stilles opp i henhold til avtalt budsjett for prosjektet.  
 
 
Med hilsen  
 
 
Ulf Pedersen (e.f.)  
ekspedisjonssjef 
 Dagfinn J. Hansen 
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 avdelingsdirektør 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur 

 
 
Kopi til:  

 

Barne- og 
likestillingsdepartementet 

Postboks 8036 Dep 0030  OSLO 

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030  OSLO 
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0030  OSLO 
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032  OSLO 
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