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Puheenjohtajiston ehdotus työjärjestyksen pykälien 44, 65 ja 83
muuttamiseksi
Ehdotus
Puheenjohtajisto ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto päättää
että Pohjoismaiden neuvoston työjärjestyksen pykäliä 44, 65 ja 83 muutetaan
1 tammikuuta 2020 lähtien seuraavasti:
§ 44 Nimeäminen ja kokoonpano
Yleiskokous valitsee tarkastuskomitean puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
sekä viisi muuta jäsentä ja näille henkilökohtaiset sijaiset kustakin viidestä
maasta. Kukaan heistä ei saa olla nyt tai olla ollut edellisen kalenterivuoden
aikana puheenjohtajiston tai Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallituksen jäsen tai varajäsen. Jokaisen maan on oltava edustettuna.
Tässä sovelletaan §:n 23 ja §:n 30 määräyksiä. Ylimääräisen kokouksen pitämisestä päättää puheenjohtaja, ja ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle,
mikäli kolme jäsentä vaatii sitä.
Sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan ollessa estynyt valiokunta nimeää kokoukselle puheenjohtajan.
§ 65 Nimeäminen
Puolueryhmät ja puolueryhmiin kuulumattomat jäsenet saavat vaalikomitean asettaman määräajan sisällä nimetä ehdokkaat yleiskokouksen toimittamiin vaaleihin.
Valtuuskunnat nimeävät kuitenkin ehdokkaat Pohjoismaiden neuvoston presidentiksi ja varapresidentiksi ja tarkastuskomitean viisi varsinaista jäsentä
sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
Valtuuskunnat nimeävät myös Pohjoismaiden investointipankin tarkastuskomitean ja Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallituksen jäsenet.
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Nimeämisessä on pyrittävä sekä maiden että sukupuolten väliseen tasapainoon ja siinä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava myös kansalliset valiokuntajäsenyydet.
§ 83 Tilinpäätös
Puolueryhmien ja puolueryhmään kuulumattomien jäsenten, jotka ovat saaneet tukea §:n 81 tai §:n 82 nojalla, tulee jättää 15. toukokuuta mennessä
edellisvuotta koskeva tilinpäätös. Tarkastuskomitea tarkastaa tilinpäätöksen
ensimmäisessä toukokuun 15. päivän jälkeen pitämässään kokouksessa.
Yleiskokous voi päättää tilinpäätöstä koskevista lisäsäännöistä.
Taustaa
Puheenjohtaja haluaa tämän ehdotuksen avulla selkeyttää työjärjestyksen sanamuotoa, jotta voidaan paremmin käsitellä käytännön epäselvyyksiä ja välttää jääviys Pohjoismaiden neuvoston työskentelyssä.
Puheenjohtajiston näkemykset
Puheenjohtajiston mielestä pykälää 44 on muutettava jääviyden välttämiseksi poistamalla siitä jäsenten mahdollisuus olla yhtä aikaa sekä tarkastuskomitean että Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallituksen jäseniä. Syy tähän on se, että tarkastuskomitea tarkastaa Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilit. Pykälän muuttaminen on puheenjohtajiston mielestä tarpeen sen selkeyttämiseksi, että komitean varsinaisilla jäsenillä tulee olla henkilökohtaiset sijaiset edustamastaan maasta. Siten varmistetaan, että pohjoismaista yhteistyötä rahoittavien maiden edustajilla on jatkuva mahdollisuus pohjoismaisten varojen käytön parlamentaariseen valvontaan.
Puheenjohtajisto pitää myös pykälän 65 muuttamista tarpeellisena, jotta varmistetaan maiden mahdollisuus pohjoismaisten varojen käytön parlamentaariseen valvontaan siten, että valtuuskunnat nimeävät tarkastuskomitean viisi varsinaista jäsentä ja
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, mutta puolueryhmät nimeävät edelleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Puheenjohtajiston mielestä pykälää 83 on muutettava, jotta vältetään tilanne, jossa
puolueryhmien puheenjohtajina toimivat puheenjohtajiston jäsenet tarkastavat
oman puolueryhmänsä tilinpäätöksen, jonka jäsenet ovat allekirjoittaneet. Siitä
syystä tarkastuskomitean on tarkastettava puolueryhmien tilinpäätökset.
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