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Behandlas i Presidiet 

  
 

Presidiets betänkande över 

Medlemsförslag 
om inrättande av ett EU- och försvarspolitiskt utskott 

Förslag 

Presidiet föreslår att  

att Nordiska rådet inte företar sig ytterligare med anledning av 

medlemsförslaget om inrättande av ett EU- och försvarspolitiskt utskott 

Bakgrund 

Kari Kulmala (blå) och Kimmo Kivelä (blå) gjorde ett medlemsförslag om inrättande 

av ett EU- och försvarspolitisk utskott i Nordiska rådet. Medlemsförslaget 

behandlades första gången på presidiets sommarmöte i Norge.  

  

Kulmala och Kivelä hänvisar i deras medlemsförslag till EU- och försvarspolitiska 

frågornas växande vikt i det nordiska samarbetet. De ser att det nya utskottets 

centrala uppgift skulle vara att ge politiska rekommendationer till nordiska 

regeringar om olika frågor som berör utskottets ansvarsområden.  

 

I och med att Nordiska rådet har etablerat ett Brysselkontor i september 2017 har 

EU-frågor ytterligare integrerats i Nordiska rådets utskottsarbete.  De EU-frågor som 

Nordiska rådet arbetar med berör huvudsakligen utskottens ansvarsområden, bland 

annat miljö- energi-, hälso- och digitaliseringspolitik. Nordiska rådet hade från 1997-

2001 ett Europautskott. Den geografiska utskottsstrukturen i NR (Norden-, 

Närområdes- och Europautskott) ses i dag allmänt som misslyckad. 

 

Presidiet har för tillfället ansvaret för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor i 

Nordiska rådet. Dessa ärenden hör inte till Nordiska ministerrådets 

kompetensområden.  Försvar- och säkerhetspolitik uppfattas som viktigt av de 

nordiska medborgarna. Presidiet anses vara ett tillfredställande och framgångsrikt 

format för behandlingen av nordiska försvars- och säkerhetspolitikiska frågor.  

 

Det bör påpekas att ett ytterligare utskott i Nordiska rådet skulle tillföra ökade 

kostnader; bland annat tolkning.  
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Presidiets synpunkter 

Presidiet behandlade medlemsförslaget på sommarmötet i Norge. Medlemmarna av 

presidiet var eniga om att utrikes-, försvars- och säkerhetsfrågor är av stor vikt inom 

det nordiska samarbetet.  Presidiet ser därför att det är viktigt att dessa frågor 

uttryckligen behandlas i presidiet.  Nordiska rådets presidium ska också vara den 

församling som följer upp NORDEFO:s arbete.  

 

 Presidiet anser därmed att det inte vore ändamålsenligt att inrätta ett EU- och 

försvarsutskott men att det är väsentligt att diskutera dessa saker i en större 

utsträckning.  

 

 

Hoel Gård, Norge, 27 juni 2018 

Bertel Haarder (V) 

Britt Lundberg (ÅC) 

Christian Juhl (EL) 

Erkki Tuomioja (sd) 

Hans Wallmark (M) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Martin Kolberg (A) 

Michael Tetzschner (H) 

Oddný G. Harðadóttir (Sf) 

Phia Andersson (S) 

Silja Dögg Gunnarsdóttir (Frfl) 

Staffan Danielsson (C) 

Wille Rydman (Saml) 

 

 

Nytt yrkande 

Utrikes- och säkerhetspolitiska frågor spelar en mindre roll i Nordiska rådet, främst 

därför att de inte tydligt hör till något utskotts ansvarsområde. Enligt 

arbetsordningen är presidiets huvudsakliga uppgift att utgöra rådets högsta 

beslutande organ “när plenarförsamlingen inte är samlad”. 

 

I den gällande säkerhetssituationen vore det ändå viktigt att de nordiska länderna 

utökar sitt samarbete i synnerhet kring EU- och försvarspolitiken. Enligt Nordiska 

ministerrådets enkätundersökning som publicerades förra året ansåg invånarna i 

Norden att det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet är för närvarande den 

viktigaste samarbetsformen mellan de nordiska länderna. Detta är någonting som 

även Nordiska rådet bör reagera på och förnya sin organisation.  

 

Nordiska rådets medlemmar Kari Kulmala och Kimmo Kivelä lämnar ett nytt yrkande 

till presidiets betänkande och föreslår att  

 

Nordiska rådet beslutar 

att ett EU- och försvarspolitiskt utskott inrättas i Nordiska rådet 

 

Helsingfors, 15 oktober 2018 

Kari Kulmala 

Kimmo Kivelä 


