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Fremlagt af Præsidiet 

Behandles i Præsidiet 
 

Præsidieforslag 
om ændringer af Forretningsordenens paragraffer ,  og  

Forslag 
Præsidiet föreslår att 

Nordiska rådet beslutar 

att per  januari  ändra paragrafer ,  och  i Nordiska rådets ar-
betsordning så att de har följande ordalag: 
 
§  Tillsättning och sammansättning 
Till kontrollkommittén utser plenarförsamlingen ordförande, vice ordförande 
samt ytterligare fem medlemmar och personliga ersättare för dessa fem från 
respektive länder. Ingen får vara eller under föregående kalenderår ha varit 
medlem eller ersättare i presidiet eller Nordiska kulturfondens styrelse. Varje 
land ska vara representerat. 
 
Bestämmelserna i §  och §  äger motsvarande tillämpning. Extra möte 
kan beslutas av ordföranden och ska inkallas om tre medlemmar begär det. 
 
Vid förfall för både ordföranden och vice ordföranden utser utskottet en mö-
tesledare. 
 
§  Nomineringar 
Partigrupperna och medlemmar som inte tillhör någon partigrupp får, inom 
tid som valkommittén bestämmer, nominera kandidater till val som förrättas 
av plenarförsamlingen. 
 
Delegationerna nominerar dock Nordiska rådets president och vicepresident 
och kontrollkommitténs fem ordinarie medlemmar samt deras personliga 
suppleanter. 
 
Delegationerna nominerar också medlemmar i Nordiska investeringsbankens 
kontrollkommitté och styrelsen för Nordisk kulturfond. 
 
Vid nomineringarna ska balans eftersträvas mellan länderna och mellan kvin-
nor och män, samt om möjligt hänsyn tas till nationell utskottstillhörighet. 
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§  Redovisning 
Partigrupper och medlemmar som inte tillhör någon partigrupp som har 
uppburit stöd enligt §  eller §  ska senast den  maj lämna en redovis-
ning för det föregående året. Kontrollkommittén granskar redovisningen vid 
sitt första möte efter den  maj. Plenarförsamlingen kan fastställa ytterli-
gare regler för redovisningen.  

Baggrund 
Presidiet vill med detta förslag tydliggöra formuleringar i arbetsordningen med det 
syfte att bemöta utmaningar med praktiska oklarheter samt undgå jäv i samband 
med rådets arbete. 

Præsidiets synspunkter 
Presidiet anser att paragraf  bör ändras för att undvika jäv genom att ta bort möj-
ligheten för medlemmar att sitta både i kontrollkommittén och Nordiska kulturfon-
dens styrelse. Skälet är att kontrollkommittén kontrollerar Nordiska kulturfondens 
räkenskaper. Presidiet anser vidare att paragrafen bör ändras för att tydliggöra att 
kommitténs ordinarie medlemmar bör ha personliga ersättare från samma land ef-
tersom representanter från länderna, som finansierar det nordiska samarbetet, bör 
säkras kontinuerlig möjlighet att utföra parlamentarisk kontroll med användandet av 
nordiska medel. 
 
Presidiet menar att paragraf  också bör ändras för att säkra ländernas möjlighet att 
utföra parlamentarisk kontroll med användandet av nordiska medel genom att dele-
gationerna nominerar kontrollkommitténs fem ordinarie medlemmar samt deras 
personliga suppleanter men att partigrupperna fortfarande nominerar ordförande 
och viceordförande. 
 
Presidiet anser att paragraf  bör ändras för att undvika en situation där medlem-
mar av presidiet som också är ordförande i en partigrupp granskar deras partigrupps 
redovisning som medlemmarna har undertecknat. Kontrollkommittén bör därför 
granska partigruppernas redovisningar. 
 
 
Helsingfors, den . september  

Annette Lind (S) 
Christian Juhl (EL) 
Erkki Tuomioja (sd) 
Gunilla Carlsson (S) 
Hans Wallmark (M) 
Heidi Greni (Sp) 
Magnus Ek (C)  

Martin Kolberg (A) 
Michael Tetzschner (H) 
Ruth Mari Grung (S) 
Silja Dögg Gunnarsdóttir (Frfl) 
Steinunn Þóra Árnadóttir (VG) 
Wille Rydman (saml) 

 


