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Svar Rek. 6/2020 Nordisk Ministerråds budget 2021 
Meddelelse fra Nordisk Ministerråd til Nordisk Råd 

1. Rekommandation 
Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

 

• at Nordisk Kulturfond udover de afsatte midler i budgettet tildeles 750.000 DKK 
til initiativer, der skal mildne de negative effekter af Covid-19 på kulturområdet. 
Midlerne afsættes fra 40 MDKK puljen, som bl.a. er afsat til at imødegå effek-
terne af Covid-19. 
 

• at Orkester Norden udover de afsatte midler i budgettet tildeles yderligere 
50.000 DKK. Midlerne afsættes fra budgetpost 4-2208 Strategiske Satsninger un-
der MR-K. 
 

• at der afsættes 250.000 DKK til Nordisk Litteraturuge. Midlerne afsættes fra 40 
MDKK puljen. 
 

• at kulturstøtteprogrammet, som det nordiske institut på Grønland (NAPA) har di-
spositionsret over, tildeles yderligere 350.000 DKK udover de afsatte midler i 
budgettet. Midlerne afsættes fra budgetpost 4-2208 Strategiske Satsninger un-
der MR-K. 
 

• at den nordiske arbejdsgruppe for mental helse fastholder selvmordsforebyg-
gelse som et af sine centrale temaer, og at selvmordsforebyggelse får særskilt fo-
kus i forbindelse med planlægningen af et psykiatritopmøde i 2021 under det fin-
ske formandskab. 
 

• at socialsektoren fastholder fokus på initiativer som kan være med til at fore-
bygge antibiotikaresistens, herunder inden for rammerne af de Covid-19 relate-
rede initiativer, som sektoren vil arbejde med i 2021. 
 

• at socialsektoren som en del af det igangværende kortlægningsarbejde under det 
svenske formandskabsprojekt VOPD (vård och omsorg på distans) fastholder fo-
kus på mentalt helbred. I tillæg vil der fra 2021 blive gennemført et VOPD 2.0 
projekt med det formål at støtte implementering af digitale løsninger inden for 
pleje og omsorg. Projektet er tværsektorielt og gennemføres i ramme af hand-
lingsplanen for udmøntning af visionen. 
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• at der udover de afsatte midler i budgettet afsættes 500.000 DKK til at styrke det 
nordiske sprogsamarbejde under budgetpost 2-2544 Det nordiske sprogsamar-
bejde. Midlerne afsættes fra 40 MDKK puljen (250.000 DKK) og fra budgetpost 2-
2506 Strategisk nordisk uddannelsessamarbejde under MR-U (250.000 DKK). 
 

• at der i forhold til transportsamarbejdet ikke på nuværende tidspunkt oprettes et 
MR-Transport. Sagen er senest blevet drøftet mellem de nordiske samarbejdsmi-
nistre i september 2020, hvor det blev konkluderet, at der på nuværende tids-
punkt ikke er enighed om dette spørgsmål i kredsen af lande. Det udelukker dog 
ikke et samarbejde på andre niveauer på dette område, og der er afsat betydelige 
midler til arbejdet med grøn transport i Nordisk Ministerråds vision 2030 og den 
tilhørende handlingsplan. 
 

• at der øremærkes 1,0 MDKK på budgetpost 1-0410 "Verksamhetsbidrag til FNF" 
til at opretholde finansieringen af undervisningsplatformen "Norden i Skolen"  

 
 

 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 
 

I efteråret 2020 blev der gennemført forhandlinger mellem Nordisk Råd og Nordisk 

Ministerråd om ministerrådets budgetforslag 2021. Igennem forhandlingerne blev 

man enige om 10 punkter. Punkterne vil blive gennemført sådan som Nordisk Råd og 

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

gørelse for opfølgningen gennem ministerrådets årsberetning for 2021. 

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er opfyldt. 

 


