
Vägledande frågor för era kommentarer  
Ni är välkomna att kommentera på allt innehåll i halvtidsutvärderingen, dvs. ni får gärna ha 
synpunkter på allt från språkbruk till struktur, men det övergripande syftet är att återkoppla på 
innehållet i rapporten. För att underlätta arbetet vill vi ge er några vägledande frågor att svara 
på i relation till både enskilda mål och utvärderingen i sin helhet:  
 
 

1. Är aktiviteterna, insatserna, aktörerna och målgrupperna som beskrivs relevanta för 
att nå målen? Om inte, vilka saknas?    

2. Har aktiviteterna som beskrivs i utvärderingen ett nordiskt mervärde? (Dvs. är 
Nordiska Ministerrådet rätt aktör att driva dessa frågor?) Om inte, har du förslag på 
områden och/eller aktiviteter med Nordiskt mervärde som Nordiska Ministerrådet kan 
driva?  

3. Behöver Nordiska Ministerrådets styrning, organisering och verktyg förändras för att 
nå målen i Vår Vision 2030? I så fall, på vilket sätt? (se del 2 i rapporten).  

  
Utöver de vägledande frågorna ber vi er att svara skriftligt på tre frågor, svaren kommer 
återspeglas i nätverkets uttalanden. Ni kan välja att avgränsa era svar till den arbetsgrupp ni 
är aktiv inom.   
  

1. Vad är din bedömning av sekretariatets arbete med de 12 visionsmålen? Du får gärna 
utgå från den sammantagna bedömning som Nordisk Ministerrådet gör på sida 26–27 
i halvtidsrapporteringen.   

2. Vad borde Nordiska Ministerrådet göra mer och/eller mindre av för att få en bättre 
effekt på de 12 visionsmålen? Du får gärna ge rekommendationer på hur arbetet kan 
utvecklas, frågor att inkludera/exkludera, aktörer att arbeta med, eller styrsystem att 
föredra.  

3. Vilka är dina rekommendationer för det fortsatta arbetet med Vår Vision 2030? Vilka 
lärdomar kan dras och vilka rekommendationer kan ges i det vidare visionsarbetet i 
den nuvarande och kommande handlinsgplansperioden.  

 

Inskick och arbete framåt  
Ni lämnar era kommentarer i det digitala dokumentet eller återkommer med spårade 
ändringar i en word-version via mail. De skriftliga svaren på frågorna får ni gärna skicka in till 
oss via mail. Deadline är 21 augusti 2022. Även om ni gör era kommentarer i dokumentet 
online så vill vi att ni meddelar oss när när ni är klara. Se tidsplan i separat dokument för 
översikt av arbetet. 


