
      

 

Vision, baggrund og resultater: Nordisk topmøde for 

civilsamfund i 2021 

På de følgende sider kan du læse mere om de visioner, de forventede resultater og de udfordringer samt 

muligheder, der udgør baggrunden for Nordisk topmøde for civilsamfund 2021. I afsnit 1 og 2 beskrives 

ambitionen og det forventede udkomme. I afsnit 3 og 4 beskrives baggrunden for topmødet og den 

udfordring, som topmødet skal bidrage til at løse på lang sigt. I afsnit 5 beskrives topmødets leverancer og 

den mulighed som topmødet udgør. I det sidste afsnit beskrives projektets organisatoriske ophæng i form af 

initiativtagere og styregruppedeltagere. 

0. INTRO 

De fredelige, demokratiske og inkluderende nordiske samfund, hvor borgere deltager og har ansvar samt 

rettigheder, er stærke samfund, som kan håndtere selv de største udfordringer. Det viser udviklingen af de 

nordiske velfærdssamfund gennem de sidste 100 år, hvor civile organisationer har bidraget væsentligt til 

velfærden – i de tidlige år som samfundenes primære leverandør af ydelser, senere som supplerende og 

komplementerende velfærdsaktør. 

I disse år vokser presset på de nordiske velfærdssamfund drevet af alt fra den demografiske udvikling og et 

stigende offentligt ressourcepres, globaliseringen og fremvæksten af anti-demokratiske bevægelser. Det er 

en udvikling i de nordiske velfærdssamfund, som svækker tilliden, nærheden og sammenhængskraften. 

Som det har været tilfældet historisk i opbygningen af de nordiske velfærdssamfund, er disse begyndende 

krisetegn for de nordiske velfærdssamfund i høj grad også et anliggende for civilsamfundet. Og mange af 

svarene til en styrkelse af de menneskelige, sociale og demokratiske sider af velfærdssamfundet vil også i 

fremtiden komme fra civilsamfundet.   

For at styrke samhørigheden mellem de nordiske civilsamfund og igangsætte en nødvendig, kvalificeret 

samtale om civilsamfundets bidrag til stærkere og mere socialt bæredygtige nordiske velfærdssamfund 

tager en række parter derfor initiativ til at afholde et stort nordisk topmøde-forløb for civilsamfundet under 

det danske formandskab for Nordisk Råd i 2021 med henblik på at styrke den fællesnordiske dialog og 

indsats for især socialt udsatte voksne. 

1. AMBITION 

• At afholde det første nordiske1 civilsamfunds-topmøde af sin slags med en bred deltagerkreds2 af 

Nordiske civilsamfundsorganisationer, som arbejder med socialt udsatte voksne3 samt unge på 

tærsklen til voksenlivet, og med relevant ministerdeltagelse fra alle nordiske landes regeringer. 

• At topmødet finder sted i 2021 under det danske formandskab for Nordisk Råd ved Præsident 

Bertel Haarder, som også er første år af Nordisk Ministerråds nye strategiske plan, hvor de centrale 

mål og handlinger for den strategiske prioritering om et socialt bæredygtig Norden implementeres. 

• At eventet tilpasses Covid19-situationen og således gennemføres som en kombination af 

faciliterede engagerende digitale rundbordssamtaler i hvert af de nordiske lande og 

selvstyreområder og afsluttes med en højniveausamtale (delvist analog og digital) mellem 

 
1 Sverige, Norge, Finland, Island, Åland, Grønland, Færøerne og Danmark 
2 Med bredde menes mangfoldighed i størrelse/omfang, ´reach’ og sektor-indsats af civilsamfundsorganisationer, som arbejder 
med voksne eller unge på tærsklen til voksenlivet, som har et eller flere tunge sociale problemer: sindslidelse, alkoholmisbrug, 
stofmisbrug, hjemløshed, prostitution, vold i nære relationer, fattigdom eller senfølger af seksuelle overgreb. 
3 Der findes ikke fuldstændig enighed om en afgrænset definition af begrebet social udsathed. I projektet arbejder vi med 

ovenstående definition, som medtager de mest almindelige sociale problemer, og som ofte benyttes for at operationalisere social 
udsathed. Ovenstående sociale udfordringer går f.eks. igen på socialstyrelsens hjemmeside, minder om de udfordringer VIVE 
bruger som indikatorer for social udsathed (se f.eks. denne publikation) og går i vidt omfang igen i denne delberetning vedr. den 
svenske lov om social service. 

https://socialstyrelsen.dk/voksne
https://www.vive.dk/da/udgivelser/socialt-udsatte-borgeres-brug-af-velfaerdssystemet-6999/
https://www.regeringen.se/4988b5/contentassets/cceb3bf6ef2c4ab482033b6527496bfd/ju-forr-desto-battre--vagar-till-en-forebyggande-socialtjanst-sou_2018_32.pdf
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civilsamfundet, andre betydende interessenter i velfærdssamfundet og regeringsrepræsentanter 

under den 73. Nordiske Råds session i København i november 2021.  

• At sætte civilsamfundets betydning for den sociale sammenhængkraft i de nordiske 

velfærdssamfund på dagsordenen i en tid med pres på den nordiske velfærdsmodel. 

• At etablere en ny samtale mellem sociale civilsamfunds-aktører på tværs af de nordiske lande og 

bane vejen for en revitalisering af et prioriteret og sammenhængende civilsamfunds-samvirke i 

årene fremover. 

• At diskutere og fremme forankring i de nordiske civilsamfund af Nordisk Ministerråds nye 2030 

vision og strategiske prioritering for et socialt bæredygtigt Norden med særligt fokus på 

målgruppen af socialt udsatte voksne i Norden bl.a. på baggrund af Nordisk Ministerråds 

gennemlysning af det nordiske samarbejde på dette og andre sociale områder4. 

• At inspirere og videndele på tværs af de nordiske lande omkring virksomme sociale indsatser for og 

med socialt udsatte voksne samt udsatte unge i overgangen til at blive myndig – både før topmødet 

på baggrund af videns- og debatoplæg produceret til formålet og efterfølgende i en sammenfatning 

illustreret ved hjælp af en række roadmaps med anbefalinger.  

• At udgive en række post-producerede videoer til formidling i regi af Nordisk Ministerråd, centrale 

(paraply) civilsamfundsorganisationer i hele Norden og på sociale medier fra debatterne på 

topmødet, som i et tilgængeligt og levende format kan hjælpe til at forankre og udbrede læringer 

og visioner identificeret undervejs.  

• At Civilsamfundets Topmøde kan etableres som en mulig tilbagevendende begivenhed - enten 

hvert år eller hvert andet år - med et nyt nordisk land som værtsland i sammenhæng med det 

roterende værtskab for Nordisk Råd.   

 

2. UDKOMME 

• Etablering af en ny samtale og diskurs om samhørighed og fælles værdisæt på tværs af nordiske 

civilsamfund. 

• Udveksling af viden, indsigter og inspiration, som fremmer fælles nordiske civilsamfundsnetværk og 

samarbejder inden for – og på tværs af - indsatsområder og fælles prioriteter i de nordiske lande, 

særligt koncentreret omkring forebyggende, fællesskabsorienterede og livsmestrings-fremmende 

indsatser målrettet socialt udsatte voksne og udsatte unge i alderen 15-18 år.  

• Udbrede viden om og skabe engagement i forhold til Nordisk Ministerråds nye strategiske plan og 

derved understøtte udviklingen om et socialt bæredygtigt Norden.  

• Udvikling af ideer og bidrag til fremme og sikring af velfungerende fremtidige nordiske 

velfærdssamfund med stærke og inkluderende fællesskaber i tråd med Nordisk Ministerråds 

strategiske prioritering for et socialt bæredygtigt Norden kendetegnet ved ”fredelige og 

demokratiske samfund, hvor alle borgere er sikre og trygge og ”balancerede samfund baseret på 

tillid, fællesskaber, ligeværd og med fremtidsmuligheder for alle samt en stærk ungegeneration, der 

er klar til i fællesskab at nytænke løsninger på fremtidens udfordringer”5.  

• Produktion og distribution af road maps (6-8 sider) med anbefalinger fra både de digitale 

rundbordssamtaler i de fem nordiske lande og 3 nordiske selvstyre-områder samt selve topmødet. 

Materialet målrettes Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og kan bæres videre som rettesnor for 

fremtidig prioritering, dialog og samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer i socialsektoren og 

myndigheder i og på tværs af de nordiske lande omkring indsatser, som forebygger socialt 

udsathed blandt voksne, fremmer deres livsmestring og skaber inkluderende fællesskaber for 

voksne på kanten i de nordiske velfærdssamfund. 

 
4 ”Viden der virker i praksis – styrket nordisk samarbejde på socialområdet” (2018) - er en strategisk gennemlysning af det nordiske 
samarbejde på socialområdet gennemført af Nordisk Ministerråd for Social- og Helsepolitik ved Arni Pall Arnason, fhv. 
Socialminister og Økonomiminister i Island https://www.norden.org/en/node/24486 
5 Udenrigsministeriet (2019) ”Fælles om fremtidens løsninger – Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2020” 

https://www.norden.org/en/node/24486
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• Erhverve erfaringer, etablere dialog og netværk, der muliggør, at Civilsamfundets Topmøde kan 

gennemføres igen i 2022 eller 2023 f.eks. med finansiel støtte af Nordisk Ministerråd.   

 

3. BAGGRUND - Stærke civilsamfund i stærke nordiske velfærdsstater 

I Norden har vi en lang tradition for at engagere os i civilsamfundets mange forskellige foreninger og 
organisationer. Omkring halvdelen af befolkningen i Norden udfører frivilligt arbejde6 for eksempel ved at 
være vågekoner for døende, støtte sårbare familier, arrangere idrætsfællesskaber for hjemløse eller være 
frivillig handicaphjælper blot for at nævne nogle eksempler.  

I dag bidrager det civile samfund i de nordiske lande både formelt og uformelt på en række vigtige arenaer.  

Det uformelle bidrag kommer ofte i form af hjælp, venskaber og tillid – fællesskaber, som både er med til at 
udvikle og danne os som mennesker, og hvor vi er med til at gøre en forskel for andre og for samfundet – 
hvilket er en vigtig social kapital, som gør vores nærområder trygge, levende og værd at leve i. 

Det formelle bidrag har sit udspring i civilsamfundets foreninger, der bidrager på mange måder:  

• Som fortalere for udsatte grupper, der selv mangler ressourcer for at komme til orde. De fremmer 
derved åbenhed, ansvarlighed og demokratisk pluralisme.  

• Som leverandører af hjælp, lindring og serviceydelser, ofte på områder hvor det er vanskeligt at 
opnå leverancer fra kommercielle aktører, fordi modtagerne ikke har betalingsevne. 

• Som innovatører, der bidrager til fx at identificere hidtil udækkede behov og udvikle nye 
hjælpemetoder. 

Selvom det frivillige engagement altid har været en størrelse i bevægelse7, så ses på tværs af Norden et 
generelt både omfattende og stabilt engagement, som går hånd i hånd med tilsvarende omfattende 
velfærdsstater. Staterne bidrager oftere til at fremme dannelsen af foreninger og organisationer og 
generelt øge det civile engagement, snarere end at svække borgernes civile engagement, som det ellers 
ofte er blevet anført.8  

Den høje deltagelsesgrad i et i øvrigt relativt organisationstæt civilsamfund i de stærke velfærdsstater i 

Norden har flere årsager bl.a. 

• Historiske - fx stærke arbejder- og bondebevægelsers havde en central betydning for nordisk 

nationsbygning og demokratisering. 

• Økonomiske – frivillige organisationer har ofte stor legitimitet i Norden og støttes ofte finansielt af 

både lokale og nationale myndigheder. 

• Politiske – blandt politikere er der en udbredt åbenhed og imødekommenhed over for frivillige 

organisationer på alle niveauer i det nordiske politiske system (lokalt, regionalt, nationalt). Stærke 

stater bidrager også til en øget politisering i samfundet, hvor borgere etablerer organisationer og 

foreninger i forsøg på at værne om egne interesser i alt fra fx ældreomsorg til nabohjælp og 

besøgsvenner. 

• Universelle ydelser – skattefinansierede velfærdstilbud og en omfattende offentlig sektor 

medfører bl.a. at majoritetsbefolkningen får sine behov dækket og kan bruge tid og energi på fx 

 
6 Se bl.a. Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA): ”Tal om frivillighed i Danmark”, Frivilligrapport 2016-2018; Strømsnæs, Skov 
Henriksen & Svedberg (2019) ”Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Sweden and 
Norway’. 
7 Fx ses visse steder en forskydning i nogle grupper af frivilliges engagement henimod mod en mere kortvarig, sagsorienteret og 
aktivitetsbåren frivillig involvering snarere end den mere traditionelle deltagelse i, og medlemskab af, foreninger og organisationer.  
8 Strømsnæs, Skov Henriksen & Svedberg (2019) ”Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal Help and Giving in 
Denmark, Sweden and Norway”. 
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civilt engagement, og samtidig sænkes barriererne for deltagelse i civilsamfundet for fx mindre 

ressourcestærke mennesker med den relativt ligelige fordeling af ressourcer i de nordiske samfund. 

De nordiske lande er således kendetegnet ved aktive og omfordelende stater, som ved at være involveret 

på de fleste områder i samfundet øger mulighederne for civil deltagelse og på samme tid sikrer, at 

majoriteten af befolkningen har de nødvendige ressourcer til at engagere sig. 

4. UDFORDRING - Civilsamfundet i de nordiske velfærdsstater – behov for en ny samtale og 

samhørighed mod et socialt bæredygtigt Norden 

I disse år vokser presset på de nordiske velfærdssamfund imidlertid9 bl.a. drevet af den demografiske 

udvikling i landene, globalisering, det offentlige ressourcepres mv. Samtidig svinder borgernes generelle 

tillid10 og tilliden til velfærdsstaten11. Landene oplever værdiforskydninger i befolkningerne, som gør 

samfundene mere polariserede i økonomisk, politisk og kulturel henseende, og samtidig ses en 

individualisering og fragmentering. Dette i en sådan grad, at de nordiske lande - i lighed med andre lande 

verden over - oplever en fremvækst af populistiske og anti-demokratiske bevægelser og synspunkter, som 

forstærker tillidskrisen og svækker opbakningen til fællesskaberne.  

I takt hermed er nye samfundsmæssige risici opstået på arbejdsmarkedet, i vores sociale tilhørsforhold og i 

forhold til vores mentale sundhed og identitet. Eksempelvis er vores tilknytning til arbejdspladserne blevet 

løsere, flere føler sig ensomme, og vi ser en fremvækst i stress/mistrivsel blandt både unge og voksne. 

Som det har været tilfældet historisk i opbygningen af de nordiske velfærdssamfund, er disse begyndende 

krisetegn for de nordiske velfærdssamfund i høj grad også et anliggende for civilsamfundet. Mange af 

svarene til en styrkelse af de menneskelige, sociale og demokratiske sider af velfærdssamfundet vil også i 

fremtiden opstå i civilsamfundet. 

• På den ene side ændrer samfundsudviklingen på vilkårene for solidaritet og kollektivitet, hvorved 

velfærdsstatens legitimitet som den primære designer og leverandør af sociale ydelser udfordres.  

• På den anden side ses en stigende erkendelse af, at de nye samfundsudfordringer hverken kan 

løses inden for rammerne af de eksisterende velfærdsstater eller af kommercielle aktører alene. 

Udover den værdi, som allerede skabes i dag, kan civilsamfundet bidrage med en revitalisering af 

(lokal)demokratiet via bred inddragelse af borgerne i beslutningsprocesser og med decentral skabelse af 

velfærd i samarbejde med både offentlige myndigheder og virksomheder – og ved levering af egne ydelser. 

Civilsamfundsorganisationer i alle de nordiske lande har således både en aktie og et lod i at udvikle, 
omprioritere og sikre velfungerende fremtidige nordiske velfærdssamfund med stærke og inkluderende 
fællesskaber.  

Derfor vil vi med topmødet identificere og adressere de afledte krisetegn i civilsamfundet og ikke mindst 
(re-)positionere civilsamfundet som en stærk og værdiskabende aktør i fremtidens nordiske 
velfærdssamfund. I den sammenhæng er det især afgørende at notere to forhold:  

• Som det har været tilfældet historisk, må inddragelse ske på civilsamfundets egne præmisser og 
ikke som en instrumentel betinget tilgang, som der ses antydninger til i andre europæiske lande, 
hvor civilsamfundsorganisationer primært ses som leverandører af ’billige’ serviceydelser, som kan 
betyde, at den særegne og mangfoldige civile etos eroderer. Derfor er det afgørende, at vi i Norden 
er meget opmærksomme på at undgå en statslig ’kolonisering’ og derved fjerner grundlaget for den 
civile revitalisering af velfærdssamfundene.  

 
9 Bl.a. Mandag Morgen nr. 11/2017, ”Velfærden har kurs mod det laveste niveau i 50 år” 
10 Frederiksen, Morten og Toubøl, Jonas (2019): ”Polarisering af danskernes tillid til hinanden”. I Frederiksen, Morten (red.): 
”Usikker modernitet. Danskernes værdier fra 1981 til 2017”, Hans Reitzels Forlag. 
11 Bl.a. http://www.kraka.org/small_great_nation/danskerne_mister_tillid_til_velfaerdsstaten_de_oplever_at_den_er_under_pres 

http://www.kraka.org/small_great_nation/danskerne_mister_tillid_til_velfaerdsstaten_de_oplever_at_den_er_under_pres
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• De civile organisationer kan omvendt selv være præget af en række uhensigtsmæssigheder, som 
må holdes i ave, før det civile potentiale kan forløses. Historisk set har civile organisationer i 
perioder været plaget af partikularisme, paternalisme og amatørisme. En øget inddragelse af civile 
organisationer forudsætter systemiske svar på disse forhold fx via principper for lige adgang til 
hjælp, inddragelse af brugere og kvalificering af frivillige og lønnede medarbejdere i særligt 
sensitive hjælpeindsatser. Blot for at nævne nogle eksempler. 

Trods de mange lighedspunkter i samfundsmodeller, indretning og opbakning til civilsamfundet - og det 
ellers generelt stærke nordiske samarbejde på andre væsentlige politik- og samfundsområder - er der brug 
for at styrke og stabilisere samarbejdet og videndelingen mellem civilsamfundene i de nordiske lande 
inklusiv på det sociale område. 

Tidligere fællesnordiske initiativer i civilsamfundene (mellem 1990’erne og 2010’erne), som 
forskningsnetværket FRIA12, netværksmøder- og konferencer mellem de nationale frivilligcentre13 samt 
diverse udviklingsprojekter14, viser, at der er vilje og engagement til det fællesnordiske samarbejde, men 
også, at det har brug for en ny og mere ambitiøs platform for dialog, udveksling og strategisk samarbejde. 

Også Nordisk Ministerråd har peget på potentialet i at styrke det nordiske samarbejde mellem 

civilsamfund. I en rapport fra efteråret 2018 om praksis og viden på socialområdet, blev det foreslået at ”de 

nordiske lande iværksætter initiativer for udveksling af erfaringer om frivillige organisationers medvirken i 

udvikling og levering af sociale tilbud”.15 

Nordisk Ministerråd vedtog i sommeren 2019 en ny vision frem mod 2030 – om at blive verdens mest 

bæredygtige og integrerede region. Realiseringen af denne vision hviler i første omgang på tre strategiske 

prioriteringer frem mod 2024: 1) Et grønt Norden, 2) Et konkurrencedygtigt Norden og 3) Et socialt 

bæredygtigt Norden.  

Under det danske formandskab for Nordisk Råd ønsker den danske regering at engagere de fælles nordiske 

civilsamfund i at formulere vision og handlinger til at styrke social sammenhængskraft og bæredygtighed i 

de nordiske lande – særligt med fokus på gruppen af sårbare og socialt udsatte voksne, som lever på kanten 

af samfundet i de nordiske lande.  

 

5. MULIGHED - Et nordisk topmøde for civilsamfundet om et socialt bæredygtigt Norden  

De nordiske lande har udviklet sig forskelligt i velfærdsmikset. I Sverige er andelen af kommercielle 

velfærdsleverandører fx øget markant. I Norge er der sket en beskeden stigning i de civile organisationers 

bidrag, og i Danmark er den offentlige sektor øget16.  

Trods variationerne i velfærdsmikset har alle de nordiske lande forsat stærke civilsamfund med mange 

frivillige, foreninger og høj tillid. Udviklingen af velfærdssamfundene i Norden har vist, at vi er stærkere, når 

vi gør tingene sammen. De fredelige, demokratiske og inkluderende nordiske samfund, hvor borgere 

deltager og har ansvar og rettigheder, er stærke samfund, som kan håndtere selv de største udfordringer.  

For at styrke samhørigheden mellem de nordiske civilsamfund og igangsætte den nødvendige samtale om 

civilsamfundets bidrag til et socialt bæredygtigt Norden tages der derfor under det danske formandskab for 

 
12 Større netværk for forskere i frivilligt arbejde i Norden, som CFSA var meget aktiv i. Nedlagt omkring 1996, og delvist igangsat i 
f.m. forskningsprogrammet og netværket om Forskning i Civilsamfund og Frivillighed (CiFri), hvor CFSA også deltog aktivt. Det blev 
afholdt flere konferencer og flere årlige møder. Netværket ophørte med forskningsbevillingens udløb (satspuljen) i 2015. 
13 Danmark (Center for Frivilligt Socialt Arbejde), Norge (Frisam) og Sverige (Forum) 
14 Fx ROCSWel “The role of Civil Society in the Welfare and Wellbeing of the Citizens”. Et netværksprojekt bl.a. støttet af EU-

Kommissionen. 
15 Nordisk Ministerråd (2018) ”Viden som virker i praksis - Styrket nordisk samarbejde på socialområdet” http://norden.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1254476/FULLTEXT01.pdf 
16 Udviklingen i de andre nordiske lande og selvstyre-områder er mindre entydig. 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1254476/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1254476/FULLTEXT01.pdf
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Nordisk Råd initiativ til at afholde et stort nordisk topmøde for civilsamfundet med bred repræsentation fra 

alle nordiske lande.  

Topmødet vil særligt have fokus på gruppen af socialt udsatte voksne i de nordiske lande, samt de mange 

udsatte unge i alderen 15-18 år, som står på trinbrættet til at blive voksne i udsathed, hvis ikke der finder 

særlige foranstaltninger og støtte-tilbud sted, som griber dem i overgangen til at blive myndige.   

Formålet med topmødet er at styrke videndeling, debat og fælles visionsskabelse for civilsamfundets 

engagement i udviklingen og styrkelsen af den nordiske velfærdsmodel og realiseringen af den fælles 

Nordiske strategiske prioritering om et socialt bæredygtigt Norden – med særligt fokus på gruppen af 

udsatte voksne i Norden. 

Topmødet, som finder sted i hele 2021, er tilrettelagt med henblik på at skabe en løbende inddragelse, 

vidensopsamling og -overførsel mellem civilsamfundsorganisationer og politiske beslutningstagere, hvis 

”output” er en række roadmaps med anbefalinger til at styrke civilsamfundet inden for og på tværs af de 

nordiske lande og samordningen med myndighedsindsatser, hvor relevant, over for målgruppen af socialt 

udsatte voksne. 

Topmødets hovedleverancer vil være: 

1. En forundersøgelse, der producerer et aktuelt vidensoplæg, som former den efterfølgende 

involvering. Vidensoplægget vil formidle relevant viden og forskning om de nordiske civilsamfund på 

det sociale område med særlig fokus på udsatte voksne og unge på tærsklen til at blive myndige. 

2. Gennemførsel af lande- og områdespecifikke digitale rundbordssamtaler med ledere fra 

civilsamfundsorganisationer, som arbejder med socialt udsatte voksne, på tværs af de Nordiske. De 

endelige tema-valg med særlig prægnant relevans for målgruppen vil blive udvalgt af topmødets 

partnere under hensyntagen til Nordisk Ministerråds strategiske prioritering for et socialt 

bæredygtigt Norden og den eksisterende kortlægning af den nordiske praksis på socialområdet17 

herunder især kapitel 9 om udsatte voksne. 

3. Sammenfatning af inputs og produktion af debatoplæg skrevet på dansk (6-8 sider). 

4. Professionel afholdelse af en højniveau-samtale i København i anknytning til Nordisk Råds 73. 

session over en halv til en hel dag med deltagelse af både civilsamfundsdeltagere, andre 

interessenter og regeringsrepræsentanter fra de Nordiske lande. Det vil være muligt at overvære og 

deltage i højniveau-samtalen både fysisk (under hensyntagen til evt. Covid19 restriktioner) og 

digitalt via online platforme.  

5. Vidensopsamling, produktion og distribution af roadmaps med anbefalinger (6-8 sider på dansk) Det 

samlede topmøde-forløb afsluttes med et sæt roadmaps med anbefalinger samt tilknyttede korte 

videoer/film til brug på sociale medier og andre platforme til styrkelse af civilsamfundets bidrag – og 

det dertilhørende myndighedssamarbejde - til at fremme social bæredygtighed i Norden. 

Anbefalingerne vil rette sig mod Nordisk Ministerråd, de relevante nationale myndigheder og 

civilsamfunds-netværk og aktører i nordiske lande. 

6. Debatskabelse: Projektets partnere vil på givne tidspunkter under topmødeforløbet sætte de 

udvalgte temaer og andre relevante problemstillinger i anknytning til civilsamfundets bidrag til 

social bæredygtighed i Norden til debat på relevante medie-platforme inklusive Altingets danske og 

svenske online medier. 

 

 

 
17 Nordisk Ministerråd (2018) ”Viden som virker i praksis - Styrket nordisk samarbejde på socialområdet” http://norden.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1254476/FULLTEXT01.pdf 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1254476/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1254476/FULLTEXT01.pdf
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                     Deltagelse – både direkte og indirekte – forventes at finde sted bredt set fra den civile sociale 

sektor, som udvikler, driver og gennemfører indsatser for udsatte voksne i de nordiske lande. De konkrete 

valg af temaer og problemstillinger relateret til denne målgruppe vil få en vis betydning for antallet af 

deltagende organisationer.  

Som udgangspunkt vil der i mobiliseringen af deltagende organisationer blive skelet behørigt til bredde og 

mangfoldighed, hvad angår ekspertise og sektor-fokus ift. udsatte voksne (fx misbrug, prostitution, 

hjemløshed, fattigdom, vold i nære relationer, senfølger af seksuelle overgreb, sindslidelse mv) og størrelse 

hos de deltagende sociale foreninger og organisationer herunder national/lokal forankring af 

organisationerne. 

• Forventet direkte deltagerantal til hver landespecifikt digital rundbordssamtale er på mellem 20 og 

50, hvilket betyder, at topmødet samlet set når op på et direkte engagement på mellem på mellem 

150 og 400 organisationsrepræsentanter fra den civile sociale sektor i de nordiske lande. 

• Hver deltagende civilsamfundsorganisation forventes at deltage med en senior 

organisationsrepræsentant, som udgangspunkt enten forkvinde/formand, direktør eller fagchef. 

• Til den afsluttende højniveau-samtale undr Nordisk Ministerråds 73. session vil der være passende 

deltagelse fra civilsamfundet, andre velfærdsinteressenter samt regeringsrepræsentanter fra de 

deltagende Nordiske lande. 

• Hertil skal lægges det udvidede aktørreach, som etableres gennem det bredt omdelte 

vidensgrundlag, de videooptagede digitale roundtables og slut-anbefalinger i form af roadmaps 

samt den debatskabelse på nordiske medie-platforme i perioden, som topmøde-forløbet ligeledes 

forventes at afføde. 

 

 

6. NITIATIVTAGERE OG ORGANISERING 

Initiativtagerne fra dansk side er på den ene side Social- og Indenrigsministeriet18 i egenskab af den danske 

regerings formandskab for Nordisk Råd i 202119. De andre initiativtagere er Frivilligrådet, Center for Frivilligt 

Socialt Arbejde (CFSA) og Tænketanken Mandag Morgen (MM). Disse partnere repræsenterer bredden i, og 

talerøret for, det omfattende danske civilsamfund samt erfaringen i at udvikle og afvikle store inkluderende 

og digitale/hybride events i og med civilsamfundet20.  

Der etableres en styregruppe for topmødet, hvis primære opgave er godkende projektets overordnede 

projektdesign og tidsplan, godkende valg af temaer/problemstillinger til de digitale roundtables og 

højniveau-samtalen med regeringsrepræsenter i anledning af Nordisk Ministerråds 73. session samt 

topmødets endelige slutprodukt ultimo 2021. Udover repræsentanter for initiativtagerne vil styregruppen 

også have deltagelse af formandsskabsrepræsentanter. 

Topmødets primære projektudførende parter er MM og CFSA, som samarbejder tæt gennem hele forløbet. 

MM er sekretariat for topmødet og vil stå for den samlede projektledelse inkl. design og gennemførelse af 

 
18 Social- og Ældreministeriet siden november 2021 
19 Social- og Ældreministeriet har betinget sig, at deres medpartnerskab af topmødet ikke er ensbetydende med en forpligtelse til 
økonomisk støtte af topmødet. 
20 Mandag Morgen er en politisk uafhængig tænketank, som sammen med Altinget hvert år arrangerer et række store events fx 
Civilsamfundets Fællesdag, Velfærdens Innovationsdag, ARENA Summit m.fl. (alle med over 1000 deltagere) og som siden foråret 
2020 har stået bag en række omfattende digitale event-formater fx Sommermødet, Verdensmålsugen mv. CFSA har mellem 1999-
2017 afholdt den nationale frivillighedskonference ”December-konferencen” – nu afløst af 2dages-konferencen Frivillighedens 
Vidensdøgn. Derudover afholdes årligt Kommunekonferencen (i samarbejde med COK og Socialstyrelsen), Uddannelsesseminaret og 
Netværksdøgnet. CFSA har desuden stået for flere nordiske og europæiske konferencer for såvel forskere som praktikere. 
Frivilligrådet afholder hvert år konferencer og workshops for det danske civilsamfund rundt om i landet. 
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de digitale/hybride topmøde-nedslag og udvikling af oplæg og roadmaps. CFSA er den primære bidragyder 

på topmødets forudgående videnopsamling og mangfoldiggørelse samt facilitering af kontakt til nordiske 

civilsamfundsorganisationer på social- og sundhedsområdet. MMs ’søstervirksomhed’ Altinget i Danmark 

og Sverige vil indgå som mediepartner for at understøtte debatskabelsen i relevante nordiske medier. 

Civilsamfundets topmøde 2021 muliggøres via en finansiering fra Nordisk Ministerråd. 

 

Samarbejdspartnere 

 

  

 

 

 


