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Fremlagt av Den sosialdemokratiske gruppen 

Behandles i Utvalget for vekst og utvikling i Norden 
 

Medlemsforslag 
om å styrke de nordiske grensekomiteene 

Forslag 

Den sosialdemokratiske gruppen foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å styrke Grensekomiteenes arbeide og allerede for inneværende år øke ba-

sisbevillingen til alle de 12 komiteene 

å øke de årlige basisbevilgningene til hver av de 12 Grensekomiteene i perio-

den 2021-2024 fra dagens 400.000 DKK til 750.000 DKK 

å evaluere Grensekomiteenes virksomhet med sikte på å knytte de ennå tet-

tere opp mot de prioriteringene Nordisk Råd har for sitt Nordiske Samarbeid  

Bakgrunn 

De ulike Grensekomiteene gjør en solid innsats med å drive fram ulike prosjekter på 

tvers av våre nordiske land og har også fått større krav på seg til å involvere seg ennå 

mer i de aktivitetene som Nordisk Råd driver. Samtidig ser vi at de økonomiske forut-

setningene er slik at bevilgninger til Grensekomiteene ikke har blitt indeksjustert på 

mer enn 10 år.  

 

Dersom vi skal klare å holde oppe et godt aktivitetsnivå og gjøre det nordiske samar-

beide kjent ute i de ulike regionene er godt fungerende grensekomiteer helt nødven-

dig.  
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Grensekomiteene er også vår nærmeste link ut til lokale og regionale næringslivsre-

presentanter og politikere og er derfor viktig for det arbeidet og de målsetningene 

Nordisk Råd prioriterer som for eksempel bedre transport, sterkere næringsutvikling 

og større kulturell utveksling og gjensidig forståelse.  

 

 

Norden den 12. april 2021 

Anders Kronborg (S) 

Anna Vikström (S) 

Annette Lind (S) 

Erkki Tuomioja (sd) 

Eva Lindh (S) 

Eveliina Heinäluoma (sd) 

Gunilla Carlsson (S) 

Heidi Viljanen (sd) 

Henrik Møller (S) 

Johan Andersson (S) 

Johan Kvarnström (sd) 

Jorodd Asphjell (A) 

Karin Gaardsted (S) 

Kasper Roug (S) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Martin Kolberg (A) 

Nina Sandberg (A) 

Oddný G. Harðardóttir (Sf) 

Orla Hav (S) 

Pyry Niemi (S) 

Ruth Grung (A) 

Sjúrdur Skaale (Jvfl.) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Åsa Karlsson (S) 

 


