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Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti 2021 
 

Helsingin sopimuksen artiklojen 45 ja 56 mukaisesti Pohjoismaiden neuvosto on 15. 

joulukuuta 2020 puheenjohtajiston esityksestä hyväksynyt seuraavan puheenjohta-

jiston ehdotukseen perustuvan suosituksen. 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että Pohjoismaiselle kulttuurirahastolle jaetaan budjetissa varattujen määrä-

rahojen lisäksi 750 000 DKK aloitteisiin, joilla lievennetään koronakriisin ne-

gatiivisia vaikutuksia kulttuurialalla. Varat otetaan 40 MDKK:n erillismäärära-

hasta, joka on mm. varattu koronakriisin vaikutusten torjumiseen. 

että Orkester Nordenille jaetaan budjetissa varattujen määrärahojen lisäksi 

50 000 DKK. Varat otetaan MR-K:n budjettikohdasta 4-2208 ”Strategiske 

Satsninger”. 

että pohjoismaiselle kirjallisuusviikolle jaetaan 250 000 DKK. Varat otetaan 

40 MDKK:n erillismäärärahasta. 

että Grönlannin pohjoismaisen laitoksen (NAPA) hallinnoimalle kulttuurin tu-

kiohjelmalle jaetaan budjetissa varattujen määrärahojen lisäksi 350  000 DKK. 

Varat otetaan MR-K:n budjettikohdasta 4-2208 ”Strategiske Satsninger”. 

että mielenterveyden pohjoismainen työryhmä pitää edelleenkin itsemur-

hien ehkäisyä yhtenä tärkeistä teemoistaan ja että itsemurhien torjuntaan 

kiinnitetään erityistä huomiota psykiatrian huippukokouksen suunnittelussa 

Suomen puheenjohtajakaudella vuonna 2021. 

että sosiaalisektori keskittyy aloitteisiin, jotka tukevat antibioottiresistenssin 

ennaltaehkäisemistä; mukana ovat myös koronaan liittyvät aloitteet, joita 

sektorilla aiotaan työstää vuonna 2021. 

että sosiaalisektori keskittyy myös jatkossa mielenterveyteen osana Ruotsin 

puheenjohtajakauden hankkeessa VOPD (vård och omsorg på distans, etä-

hoito ja -hoiva) parhaillaan tehtävää kartoitusta. Vuonna 2021 käynnistyy 



 
 

2 / 2 

myös VOPD 2.0 -hanke, jonka tavoitteena on tukea digitaalisten ratkaisujen 

käyttöönottoa hoito- ja hoiva-alalla. Monialainen hanke toteutetaan vision 

toimintasuunnitelman puitteissa. 

että budjetissa varattujen määrärahojen lisäksi jaetaan 500 000 DKK pohjois-

maisen kieliyhteistyön vahvistamiseksi budjettikohtaan 2-2544 ”Det nordiske 

sprogsamarbejde”. Varat otetaan 40 MDKK:n erillismäärärahasta (250 000 

DKK) sekä MR-U:n budjettikohdasta 2-2506 ”Strategisk nordisk uddannelses-

samarbejde” (250 000 DKK). 

että liikenneyhteistyöhön ei tällä hetkellä perusteta liikennepolitiikan minis-

terineuvostoa. Pohjoismaiset yhteistyöministerit keskustelivat asiasta vii-

meksi syyskuussa 2020, jolloin todettiin, etteivät Pohjoismaat ole tällä het-

kellä asiasta yksimielisiä. Tämä ei toki sulje pois muilla tasoilla tehtävää lii-

kennealan yhteistyötä, ja Pohjoismaiden ministerineuvoston vision 2030 to-

teuttamiseksi laaditussa toimintasuunnitelmassa on varattu huomattavasti 

määrärahoja vihreää liikennettä varten. 

että korvamerkitään 1,0 MDKK budjettikohdasta 1-0410 ”Verksamhetsbid-

rag til FNF” Norden i Skolen -opetusportaalin ylläpitämiseen. 
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