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Regler for temasessionens gennemførelse 2013 

Taleret for medlemmer og regeringsrepræsentanter 

 

Præsidiet foreslår 

 

at Nordisk Råds medlemmer har en taletid på 3 minutter. 

 

at Præsidenten sørger for, at partigruppernes talspersoner så vidt muligt 

får ordet i henhold til gruppernes størrelsesorden. 

 

at regeringsrepræsentanter har 7 minutter til at redegøre eller 

præsentere forslag. Ved øvrige indlæg i debatten gives 3 minutter. 

 

 

Taleret for gæster 

 

Præsidiet foreslår 

 

at gæstende parlamentarikere + Præsidenten for Ungdommens Nordiske 

Råd har taleret under temadebatten under punkt 2. Taletiden er 3 

minutter. 

 

 

Korte bemærkninger/replikker 

 

Præsidiet foreslår 

 

at der kan gives adgang til replik på alle taler og replikker.  

 

at den som replikken rettes til, bør gives mulighed for at svare 

omgående. 

 

at samme rådsmedlem kan få op til to replikker i samme replikskifte 

 

at for hver replik + svar på replik gælder en tidsbegrænsning på 1 minut 
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Taletid under dagsordenspunkt 4: Spørgetime 

 
Præsidiet foreslår 

 at spørgeren gives 1 minut til at stille spørgsmål 
 
at der gives 3 minutter til svar 
 
at præsidenten kan give spørgeren ordet til et tillægsspørgsmål 

 

 

Adgang til at slutte debatter 

 

Præsidiet foreslår 

 

at alle opsatte dagsordenspunkter får den tid til behandling, som er  

afsat 

 

at Præsidenten kan afslutte en debat når den afsatte tid er udløbet selv 

om der fortsat er talere på listen 

 
 
 
Præsidiet henviser i øvrigt til Nordisk Råds Forretningsorden 
 

§ 52 Talarordning  

Presidiet kan fastställa regler för talarordningen. Saknas sådana regler, följs 

ordningen för anmälningarna till talarlistan.  

 

§ 53 Replikrätt 

Oberoende av talarordningen ska medlem som direkt berörs av ett 

huvudanförande ges ordet för högst två repliker. Om inte annat bestämts i 

reglerna enligt § 21 kan mötesledaren också ge annan medlem ordet för 

högst två repliker.  

 

En replik får endast innehålla upplysning, rättelse eller bemötande och får 

räcka högst två minuter, om inte annat bestämts i reglerna enligt § 21.  

 

§ 54 Talartid 

Plenarförsamlingen kan på förslag av presidiet eller mötesledaren begränsa 

inläggens längd i en debatt eller under en del av sessionen. Ett sådant beslut 

kan fattas under pågående debatt. 

 

§ 55 Avslutande av debatt 

På förslag av mötesledaren eller fem valda medlemmar kan församlingen 

med två tredjedels majoritet besluta att debatten i ett ärende ska avslutas. 

Ett sådant förslag får inte debatteras. 

 
§ 58 Frågor 
De valda medlemmarna kan ställa frågor till regering, landsstyre, 
landskapsregering, Naalakkersuisut eller ministerrådet. En muntlig fråga ska 
ställas och besvaras vid en särskild frågestund som ordnas på förslag av 
presidiet enligt vad som anges i reglerna enligt § 21. En skriftlig fråga ska 

besvaras senast sex veckor efter att den kom mottagaren tillhanda. 
 


