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Præsidiets betænkning over
Ministerrådsforslag
om Nordisk Ministerråds budget 2020
Forslag
Præsidiet föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att ministerrådets budget i högre grad tar i beaktande visionen om Norden
som världens hållbaraste region inom 10 år
att fortsättningsvis prioritera nordiska insatser mot den ökade antibiotikaresistensen
att det nordiska civilrättsliga samarbetet prioriteras jämför Lorange Backer
rapporten
att avsätta 200 TDKK för att främja det nordiska samarbetet om harmonisering och förenkling av byggregler samt främja ett hållbart bygge
att det öronmärks 1,0 MDKK under FNF på MR-SAM:s budget och 0,3 MDKK
på MR-U:s budget till finansiering av utbildningsplattformen Norden i Skolan. Härutöver kan det noteras att FNF själva enligt deras budgetprognos för
2020, utöver organisationsbidraget från Nordiska ministerrådet, förväntas
att bidra med 0,2 MDKK. Det innebär därmed att 1,5 MDKK kommer att gå
till Norden i Skolan
Baggrund
Nordiska rådets övergripande prioriteringar angående Nordiska ministerrådets budget 2020 blev framförda av presidiet när presidiet träffade MR-SAMs ordförande Sigurður Ingi Jóhannsson den 22 januari i Reykjavík.
Prioriteringarna var följande:
•
•
•
•
•
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Gränshinder
Geoblockering
Språk/Norden i skolan
Digitalisering
Yrkeskvalifikationer

Høring
Ministerrådets budgetförslag har varit på remiss hos partigrupperna i Nordiska rådet
samt hos rådets utskott. På bakgrund av inspel från utskotten och inkomna ändringsförslag från partigrupperna godkände presidiet den 3 september i Helsingfors följande fem ändringsförslag till budgetförslaget:
–
–
–
–
–

att ministerrådets budget i högre grad tar i beaktande visionen om Norden
som världens hållbaraste region inom 10 år
att fortsättningsvis prioritera nordiska insatser mot den ökade antibiotikaresistens
att det nordiska civilrättsliga samarbetet prioriteras jämför Lorange Backer
rapporten
att avsätta 200 TDKK för att främja det nordiska samarbetet om harmonisering och förenkling av byggregler samt främja ett hållbart bygge
att avsätta 1,5 MDKK under utbildning och forskning till finansieringen av
undervisningsplattformen Norden i skolan

Presidentskapet hade ett förhandlingsmöte med ordförande för MR-SAM den 7 oktober i Köpenhamn där kompromisstext angående de fem ändringsförslagen godkändes av båda parter.
Konklusionen blev att fyra av rådets ändringsförslag förblev oförändrade. Det femte
ändringsförslaget ändrades vad gäller texten men summan är den samma.
Udvalgets synspunkter
Presidiet har noterat en positiv utveckling vad gäller några av de övergripande prioriteringarna efter presidiets möte med MR-SAMs ordförande i januari.
Presidiet noterar angående mobilitet/gränshinder samt digitalisering att dessa är två
av ministerrådets tre prioriteringssignaler i det förslag till ministerrådets budget 2020
som ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki la fram i början av juni och
presenterade för presidiets medlemmar den 25 juni i Helsingborg.
Angående geoblockering noterar presidiet att Nordiska ministerrådet har under våren tagit fram rapporten Nordisk tv på tværs af grænser, efter Nordiska rådets rekommendation 31/2017 om att avskaffa geoblockering. Utskottet för kunskap och kultur i Norden har behandlat rapporten på sitt möte i april och tagit den för kännedom.
Presidiet noterar angående yrkeskvalifikationer att erkännande av utbildningar och
yrkeskvalifikationer är en av de prioriterade understödjande åtgärderna i Nordiska
ministerrådets handlingsplan for mobilitet 2019-21 som samarbetsminister Eva Kjer
Hansen orienterade om på Nordiska rådets temasession den 9 april i Köpenhamn.
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Presidiet noterar att medlemsförslag om ömsesidigt godkännande av utbildning och
yrkesmässiga kvalifikationer inom parallella arbetsområden kommer till slutbehandling vid Nordiska rådets 71:a session i Stockholm i oktober. Presidiet föreslår därför
inte vid nuvarande tidpunkt specifika ändringar i budgeten angående yrkeskvalifikationer.
På grund av den grundläggande betydelse som arbetet mot gränshinder har för det
nordiska samarbetet vill presidiet dock fasthålla sin prioritering vad gäller gränshinder på några andra viktiga områden. Detta för att fortsatt arbeta för att förbättra
förhållanden för medborgarna och företagen i Norden vilket understödjer de nordiska statsministrarnas vision från 2016 om Norden som världens mest integrerade
region.
Presidiet anser att ömsesidig språkförståelse är ytterst viktig vad gäller mobilitet i
Norden. Därför föreslår presidiet att budgeten ändras så att medel till undervisningsplattformen Norden i skolan säkras. Norden i skolan har utvärderats på uppdrag av
ministerrådet under 2017–18 och har bedömts som relevant, användarvänlig och
skapa nordisk nytta. Portalen har även i 2011 mottagit MR-SAMs pris för att ha utvecklat ett koncept som stärker förståelsen av grannspråken danska, norska och
svenska för barn och unga i hela Norden.
Ett annat viktigt område inom arbetet mot gränshinder som presidiet vill uppmärksamma mer är lagsamarbetet, inspirerad av den rapport som professor emeritus Inge
Lorange Backer har utarbetat på uppdrag av ministerrådet. Nordiska rådet har i april
antagit rekommendationerna 3/2019 och 4/2019 om att införa specifika förslag i rapporten men presidiet vill på ett mera övergripande sätt lyfta fram behovet av att det
nordiska lagsamarbetet prioriteras och att det syns i budgeten.
Det tredje området inom gränshinderproblematiken som presidiet vill lyfta fram är
byggområdet. De årliga meromkostnaderna vid nybyggnation i hela Norden som kan
hänföras till nationella olikheter i byggreglering är försiktigt uppskattade till 820–
1.230 MDKK. Detta enligt Nordic Innovation som har gjort en beräkning av de samhällskostnader som uppstår på grund av skillnader i byggregler mellan de nordiska
länderna. Presidiet menar att ökad harmonisering av byggregler gynnar företagen
och medborgarna i Norden samtidigt som det minskar de samhällsmässiga utgifterna.
Utöver de övergripande prioriteringar som presidiet gjorde i januari angående ministerrådets budget 2020 vill presidiet även lägga fram förslag till ändringar av budgeten på två andra områden som presidiet anser vara politiskt aktuella.
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Det ena gäller antibiotikaresistens som har varit ett prioriterat område i det nordiska
samarbetet under en längre tid. Presidiet noterar att det finns avsatta medel för fortsatt arbete mot antibiotikaresistens i budgeten under social- och hälsopolitiken men
presidiet vill samtidigt understryka viktigheten av att de nordiska insatserna mot den
ökande antibiotikaresistensen fortsättningsvis är väl synliga i budgeten.
Sist men inte minst vill presidiet att den vision om Norden som världens hållbaraste
region inom 10 år som statsministrarna undertecknade den 20 augusti tas i beaktande i budgeten. Vad gäller ministerrådets budgetförslag för 2020 vill presidiet se en
ökad synlighet och koppling till visionen. På längre sikt gäller det hur de strategiska
prioriteringarna i visionen omsätts till handlingsplaner. Presidiet ser fram emot en
konstruktiv och inkluderande dialog mellan ministerrådet och rådet om detta.

Stockholm, den 29 oktober 2019
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