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Behandles i Præsidiet 
 

Præsidiets betænkning over 

Nordisk Ministerråds budget for 2019 - Rek. 17/2018 

Forslag 

Præsidiet foreslår, at 

Nordisk Råd tager meddelelse om Rek. 17/2018 til efterretning og anser den som 

færdigbehandlet for rådets vedkommende 

Baggrund 

Rekommandationen havde følgende formulering: 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

at Nordisk Energiforskning (NEF) vil i 2019 udarbejde en analyse af potentialet for 
bæredygtig anvendelse af biomasse i Norden, særligt i forhold til transport og op-
varmning. Analysen skal i videst mulige omfang perspektiveres europæisk og glo-
balt og tage udgangspunkt i NEF’s eksisterende arbejde på området. Til formålet 
afsættes 300.000 DKK fra Nordisk Energiforskning samt 100.000 DKK fra projekt-
midler skovbrug  
 
at, i regi af ad-hoc Ministerrådet for Digitalisering (MR-DIGITAL) afsættes i 2019-
budgettet mindst 800.000 DKK til arbejdet med gensidig anerkendelse af lande-
nes nationale e-ID, med det mål, at Norden fungerer som én region, hvad angår e-
ID  
 
at, for at initiere et arbeid som har som sikte å redusere utslipp av mikroplast som 
kan havne i havmiljøet, med fokus på hovedkilden som er bildekk, avsættes 
200.000 DKK under ministerrådet for Miljø og Klima. Arbejdet initieres ved en 
kortlægning af tiltag på nationalt niveau  
 

at, i budget 2019 afsættes der fra prioriteringsbudgettet 4.000.000 DKK til det 

svenske prioriteringsprojekt ”Vård på distans och e-recept över landgränser”, 

som inkluderer digitalisering af ”nära vård” 

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

I efteråret 2018 blev der gennemført forhandlinger mellem Nordisk Råd og Nordisk 
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Ministerråd om ministerrådets budgetforslag 2019. Igennem forhandlingerne blev 

man enige om fire punkter. Punkterne vil blive gennemført sådan som Nordisk Råd 

og Nordisk Ministerråd blev enige om, og der vil blive udarbejdet en selvstændig re-

degørelse for opfølgningen gennem ministerrådets årsberetning for 2019. 

Ministerrådet anser rekommandationen for opfyldt. 

Udvalgets synspunkter 

Presidiet noterar sig Nordiska ministerrådets meddelande angående rekommendat-

ionen om budget 2019 och förväntar att kompromisspunkterna genomförs såsom 

meddelandet bebådar under 2019. 
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