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Behandles i Præsidiet 
 

Præsidiets betænkning over 

Ministerrådsforslag 

om Nordisk Ministerråds handlingsplan 2021-2024 

Forslag 

Præsidiet foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at gennemføre Handlingsplanen, med følgende justeringer; 

at ved reevalueringen af Handlingsplanen i 2022 tilføje Handlingsplanen 

delmål om et Ministerråd for Transport 

at ved reevalueringen af Handlingsplanen i 2022 tilføje Handlingsplanen 

delmål om Samfundssikkerhed 

Baggrund 

Processen med udarbejdelsen af Handlingsplanen strakte sig fra efteråret 2019 til ef-

teråret 2020. Nordisk Råd fremlagde under processen indspil ved fire tilfælde, både 

skriftlig 16. december og 27. maj, og i møder med formanden for MR-SAM 18. juni og 

3. september. Rådets indspil i december, inden COVID-19 krisen, var angående: 

• Ministerråd for Transport 

• Lovgivningssamarbejdet 

• Elektrificering og opladningsstationer ved nordiske veje og havne 

• Nordiske digitale løsninger for offentlig service samt private aktø-

rer/forretningsdrivende 

• Grænseregionalt statistiksamarbejde 

• Samfundssikkerhed 

• Demokrati og desinformation 

• Ligestilling 

• Kultur og bæredygtig udvikling 

• Sprogkundskaber 
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Efter COVID-19 krisens begyndelse, videreudviklede eller tilføjede Nordisk Råd ind-

spil angående: 

• Grænsehindringer 

• Nedskæringer til kulturområdet 

• 2-årigt perspektiv 

Præsidiets synspunkter 

Præsidiet noterer, at den tværgående Handlingsplan tjener sit formål at konkretise-

rer Visionens strategiske prioriteringer. Præsidiet noterer også, at målene i Hand-

lingsplanen er overordnet formuleret men at Handlingsplanens delmål er mere tyde-

lige. 

 

Præsidiet anser, at koblingen mellem Handlingsplanens mål og Nordisk Råds indspil 

og er af varierende grad. Der er en stærk kobling mellem Handlingsplanen og Nordisk 

Råds indspil om Nordiske digitale løsninger for offentlig service samt private aktø-

rer/forretningsdrivende og Demokrati og desinformation. Der er en noget tydelig kob-

ling mellem Handlingsplanen og Nordisk Råds indspil om Ligestilling, Elektrificering 

og opladningsstationer ved nordiske veje og havne, Kultur og bæredygtig udvikling og 

Sprogkundskaber. Der er en noget svag kobling mellem Handlingsplanen og Nordisk 

Råds indspil om Lovgivningssamarbejdet og Grænseregionalt statistiksamarbejde. 

 

Præsidiet bemærker, at på to punkter er Nordisk Råds politik og Nordisk Ministerråds 

politik noget forskellig hvad angår Nordisk Råds indspil til Handlingsplanen. Nordisk 

Råd har i processen med udarbejdelsen af Handlingsplanen på et meget tydelig vis 

understreget vigtigheden af et Ministerråd for Transport og Samfundssikkerhed. 

 

Præsidiet anser, at transport er et centralt område i forhold til en grøn omstilling og 

arbejdet for kuldioxidneutralitet. Et Ministerråd for Transport er derfor yderst rele-

vant i forbindelse med konkretiseringen af Visionen strategiske prioriteringer. 

 

Præsidiet noterer, at Handlingsplanen indeholder reaktive tiltag til COVID-19 krisen. 

Præsidiet mener dog, at for at sikre fortrolighed til det nordiske samarbejde blandt 

almenheden så må de nordiske regeringer og Nordisk Ministerråd samarbejde proak-

tivt for et nordisk mandat og en tydelig nordisk struktur og lederskab i forhold til 

samfundssikkerhed, på et overordnet niveau. Samfundssikkerhed burde ikke være 

tabu i nordisk samarbejde som udenrigspolitik har været før. 
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Præsidiet mener at COVID-19 krisen gør, at Handlingsplanen bør have et 2-årigt per-

spektiv i forhold til arbejdet med genoprejsningen og genopbygningen af de nordiske 

samfund. Den planlagte reevaluering af Handlingsplanen i 2022 burde derfor inde-

holde en større fleksibilitet hvad angår muligheden for en opdatering af Handlings-

planen. Herunder, at tilføje Handlingsplanen tydelige delmål hvad angår et Minister-

råd for Transport og Samfundssikkerhed. 
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