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9. marts 2023 FM2023/32 
 

I medfør af Forretningsorden for Inatsisartut §33, stk. 3, nr. 1, fremsætter formanden for delegation for 

Inatsisartut i Vestnordisk Råd følgende beslutningsforslag: 

Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 

2/2022: 

Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at de 

vestnordiske ministre som har ungdommens anliggender på sit område mødes i 2023 for at udveksle 

erfaringer og sammenligne undersøgelser og data om ungdommens aktuelle situation i de respektive 

lande i forhold til trivsel, helbred, fritidsinteresser, sociale medier og andre relevante emner, med det for 

øje at identificere fælles udfordringer og drøfte sammenhørende tiltag angående dem. 

(Delegationsformand Kim Kielsen) 

 

Begrundelse: 

I Island findes der allerede en årlig undersøgelse af ungdommens helbred, trivsel, misbrug af stoffer og 

alkohol osv. Derfor det kunne være mere målrettet at opfordre regeringerne til at drøfte emnet og dele 

erfaringer på det her område, end at lave en ny undersøgelse af ungdommen i alle tre landene. 

Rekommandation 2 2022 blev vedtaget efter at Islands delegation til Vestnordisk Råd havde fremsat et 

ændringsforslag til et medlemsforslag. 

Det oprindelige medlemsforslag foreslog at Vestnordisk Råd skulle opfordre Færøernes Landsstyre, 

Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at lave en undersøgelse af ungdommen (15-30 år) i 

Vestnorden med fokus på trivsel, helbred, fritidsinteresser, sociale medier og andre relevante emner, der 

kunne afklare de udfordringer ungdommen kæmpede med. Dette skulle gøres med en koordineret 

spørgeskemaundersøgelse og analyse i de tre vestnordiske lande. 

Den islandske delegation henviste til at der allerede fandtes en årlig undersøgelse i Island af ungdommens 

helbred, trivsel, misbrug af stoffer og alkohol med mere. 

Den islandske delegation anså at det kunne være mere målrettet at opfordre de vestnordiske regeringer til 

at drøfte emnet og dele erfaringer på området end at lave en ny undersøgelse af ungdommen i alle tre 

lande. 

Derfor foreslog den islandske delegation at Vestnordisk Råd vedtog Rekommandation 2 2022 med de 

ændringer at rådet opfordrede de vestnordiske ministre som har ungdommens anliggender på sit område 

at mødes i 2023 for at udveksle erfaringer og sammenligne eksisterende undersøgelser og data om 

ungdommens aktuelle situation i de respektive lande. 

 


