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Fremlagt av Den sosialdemokratiske gruppen 

Behandles i Utvalget for velferd i Norden 
 

Medlemsforslag 
om at gjøre Norden en foregangsregion for å motvirke utenforskap  

Forslag 

Den sosialdemokratiske gruppen foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å sette fokus på utenforskap og at Norden skal være en foregangsregion 

for å motvirke utenforskap i vårt samfunn gjennom å sette dette på dags-

orden og invitere til en nordisk konferanse 

Bakgrunn 

Utenforskap har alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser – både for samfunnet 

og de menneskene det gjelder.  

 

Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. 

Det kan være personer som står utenfor skole- og arbeidsliv som har et svært be-

grenset sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til storsamfunnet.  

 

Utenforskap er et strukturelt samfunnsproblem. Det har store konsekvenser som er 

til hinder for at enkelte mennesker kan leve gode liv. 

 

Utenforskap kan ramme alle, men noen grupper er mer utsatt. 

 

Barn som utsettes for omsorgssvikt og overgrep i tidlig alder har økt risiko for å få 

psykiske vansker senere i livet. 

 

Særlig tre grupper rammes av utenforskap på arbeidsmarkedet. Det er unge, inn-

vandrere og personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

Årsakene til utenforskap er mange og sammensatte. De som står utenfor fellesska-

pet har gjerne flere utfordringer. Psykiske helseproblemer, rus- og alkoholmisbruk, 

ensomhet, fattigdom og manglende integrering er de viktigste årsakene til at perso-

ner faller utenfor. I dag er det mange ungdommer som ikke kan delta på organiserte 

aktiviteter pga dårlig økonomi eller pga høye egenandeler og utstyrskostnader m.m. 
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Det lønner seg å jobbe med integrering og fellesskap. At mennesker står utenfor so-

siale fellesskap, arbeidsliv og utdanningssystem er sløsing med samfunnets ressur-

ser. De økonomiske konsekvensene av frafallet i videregående skole er for eksempel 

godt dokumentert. En studie fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet vi-

ser at hver elev som fullfører videregående opplæring gir en samfunnsgevinst på nes-

ten én million kroner. 

 

 

Nuuk, 13. september 2018 

Annette Lind (S) 

Ingalill Olsen (A) 

Jorodd Asphjell (A) 

Karen J. Klint (S) 

Karin Gaardsted (S) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Laura Taunajik (S) 

Lennart Axelsson (S) 

Maarit Feldt-Ranta (sd) 

Martin Kolberg (A) 

Nina Sandberg (A) 

Oddný Harðardóttir (A) 

Peter Johnsson (S) 

Phia Andersson (S) 

Pyry Niemi (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Suzanne Svensson (S) 

Ville Skinnari (sd) 

 


