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Behandles i Præsidiet 
 

Præsidiets betænkning over 

Medlemsforslag 

Nordiska rådets verksamhet blir koldioxidneutral (A 1793/presidiet)  

Forslag 

Præsidiet foreslår, at 

Nordisk Råd beslutter 

at Nordisk Råd skal være kuldioxidneutral 

at Nordisk Råd arbejder sammen med Nordisk Ministerråd og Nordisk Kul-
turfond for at opnå sit mål om kuldioxidneutralitet, med udgangspunkt i tre 
overordnede indsatsområder, samt foreslåede aktiviteter 

Baggrund 

Nordisk Grøn Venstre har foreslået, at 

 

Præsidiet föreslår att 

Nordiska rådet beslutar 

att göra en utredning gällande verksamhetens årliga klimatutsläpp 

att göra en handlingsplan om hur man kan minska utsläppen och uppnå en 

koldioxidneutral verksamhet 

 

Medlemsforslaget efterlyser tiltag for at gøre Nordisk Råd kuldioxidneutralt, samt 

andre organisationer. 

 

Nordisk Råd og andre organisationer indenfor det nordiske samarbejde har i stigende 

grad blevet opmærksom på CO2 udslip i forbindelse med deres virksomhed. 

 

Nordisk Råd har tilsluttet sig verdensmålene. Reduktion af rådets miljø- og klimabe-

lastning vil bidrage til følgende verdensmål: 

 

• Mål 7, bæredygtig energi 

• Mål 12, bæredygtigt forbrug og produktion 

• Mål 13, klima 

• Mål 14, livet i havet 

• Mål 15, livet på land 
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Den 25. januar 2019 underskrev statsministrene og miljø/klimaministrene erklærin-

gen ’Declaration on Nordic Carbon Neutrality’, som understreger at de nordiske lan-

de forpligter sig til Paris aftalens 1.5 grader mål. 

 

Den 20. august 2019 blev statsministrene enige om ’Vision 2030’, som erklærer at ’Vi i 

Norden har som vision at vi vil blive verdens mest bæredygtige og integrerede region 

frem mod år 2030’. Én af visionens prioriteter og erklærede mål er ’Et grønt Norden – 

Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxid-

neutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi’ 

 

Siden 2009/10 har der været udarbejdet miljøhandlingsplaner for Nordisk Ministerråd 

efter en rekommandation fra Nordisk Råd, som anbefalede en ambitiøs miljø- og 

klimapolitik for Nordisk Ministerråds egen virksomhed. Denne plan har på mange 

måder også berørt Nordisk Råd vedr. driften af Nordens hus. Den hidtidige miljøplan 

for Nordens Hus udløb med udgangen af 2019, og der skal derfor vedtages en ny for 

den kommende fem-års-periode. Der har i løbet af 2019 været drøftelser af et udkast 

til en ny miljø- og klimaplan med forskellige fora, herunder Nordisk Råds sekretariat. 

Præsidiets synspunkter 

Præsidiet mener, at det vigtigt at Nordisk Råd er troværdig i sit arbejde og bidrager 

til indfrielse af mål og visioner, som vi sætter for resten af Norden. Her kan og skal 

Nordisk Råd gå forrest. 

 

Præsidiet anser, at en ambitiøs og hensigtsmæssig fremgangsmåde er at Nordisk 

Råd sætter et overordnet mål om kuldioxidneutralitet og arbejder hen ad målet med 

tilgængelige midler i forhold til udviklingen på området. 

 

Præsidiet mener også, at Nordisk Råds arbejde skal iværksættes og gennemføres i 

tæt samarbejde med Nordisk Ministerråd og samt Kulturfonden, for at opnå synergi-

effekter.  

 

For så vidt angår Nordens Hus i København, som huser sekretariaterne for de tre or-

ganisationer, er der løbende iværksat tiltag, som reducerer klimaaftrykket i daglig-

dagen. Det er et arbejde, som vil fortsætte over de kommende år. Der mangler dog 

effektfulde indsatser som kan mindske CO2-belastningen og det samlede klimaaf-

tryk, herunder ved rejser og i forbindelse med afviklingen og deltagelse i møder og 

konferencer. 
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Nordisk Råds sekretariat og Nordisk Ministerråds sekretariat har drøftet hvordan det 

nordiske samarbejde kan blive yderligere CO2 neutralt, bl.a. i forbindelse med sekre-

tariaternes møde med Rådet for Grøn omstilling. Med udgangspunkt i udkast til ny 

miljø- og klimahandlingsplan for Nordens hus foreslår Præsidiet følgende plan for det 

videre arbejde, med fokus på tre indsatsområder: 

 

1. Måling af klimaaftrykket 

2. Målsætninger og oversigt over aktiviteter til reducering af klimaaftrykket 

3. Implementering/gennemførelse af aktiviteter 

 

Mere konkret foreslår Præsidiet at dette kommer til bl.a. at bestå af følgende initiati-

ver. 

• Udvikling af måleredskaber for måling af klimabelastning ved Nordisk Råds 

samlede aktiviteter, herunder rejser, møder og mødeafholdelse mv., samt 

udvikling af ramme for afrapportering, til brug årlig afrapportering 

• Udarbejdelse af manualer, 10 gyldne råd, for forskellige aktivitetsområder, 

herunder afholdelse af møder, konferencer, rejser mv. 

• Vejledning, så vi ved hvordan man bedst klimakompenserer for flyrejser 

• Guide for prioritering af indsatsområder   

• Afholdelse af møder med fokus på udvikling og implementering af tiltag mm.  

 

 

Norden, den 29. oktober 2020 

Annette Lind (S) 

Bertel Haarder (V) 

Christian Juhl (EL) 

Erkki Tuomioja (sd) 

Gunilla Carlsson (S) 

Hans Wallmark (M) 

Jouni Ovaska (cent) 

Linda Modig (C) 

Martin Kolberg (A) 

Michael Tetzschner (H) 

Oddný G. Harðardóttir (Sf) 

Silja Dögg Gunnarsdóttir (Frfl) 

Steinunn Þóra Árnadóttir (VG) 

Wille Rydman (saml) 

 

 

Reservation 

Ved godkendelsen af betænkningen i Præsidiet reserverede Nordisk Frihed sig føl-

gende: 

 

Nordisk frihet avslår förslaget till beslut. Nordisk frihet har respekt för intentionerna i 

förslaget men stödjer inte beslutet i nuläget eftersom gruppen menar att andra prio-

riteringar är viktigare just nu, men att man kan återkomma till frågan. 

 

 

Norden, den 29. oktober 2020 

Aron Emilsson (SD)  
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Udtalelse 

Ved godkendelsen af betænkningen i Præsidiet udtalte Wille Rydman og Erkki Tuo-

mioja følgende: 

 

Beslutet att godkänna presidiets betänkande över Medlemsförslag Nordiska rådets 

verksamhet blir koldioxidneutral (A 1793/presidiet) innebär inte att man på grund av 

detta beslutet i fortsättningen minskar på antalet fysiska möten som ordnas i Nor-

diska rådets regi. 


