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Regler for temasessions gennemførelse 2021 (Dokument 2a/2021)  

Taleret for medlemmer 
Præsidiet foreslår, 

at Nordisk Råds medlemmer har 3 minutter til at præsentere forslag og betænknin-
ger. Ved øvrige indlæg i debatten gives 2 minutter 

at Præsidenten sørger for, at partigruppernes talspersoner så vidt muligt får ordet i 
henhold til gruppernes størrelsesorden 

at når der ønskes at holde et indlæg som ikke allerede er meldt til talerlisten, gøres 
dette ved at skrive at man ønsker at holde indlæg til et bestemt dagsordens-
punkt i `chatten’ i Zoom 

Taleret for regeringsrepræsentanter 
Præsidiet foreslår, 

at regeringsrepræsentanter har 5 minutter til at orientere under aktualitetsdebatten. 
Ved øvrige indlæg i aktualitetsdebatten gives 2 minutter   

at regeringsrepræsentanter har 3 minutter til at redegøre, orientere eller præsentere 
forslag. Ved øvrige indlæg i debatten gives 2 minutter 

at når der ønskes at holde et indlæg som ikke allerede er meldt til talerlisten, gøres 
dette ved at skrive at man ønsker at holde indlæg til et bestemt dagsordens-
punkt i `chatten’ i Zoom 

Taleret for observatør 
Præsidiet foreslår, 

at repræsentant for Samisk Parlamentarisk Råd har taleret under Aktualitetsdebat-
ten. Taletiden for repræsentanten for Samisk Parlamentarisk Råd er 2 minut-
ter 

at når der ønskes at holde et indlæg som ikke allerede er meldt til talerlisten, gøres 
dette ved at skrive at man ønsker at holde indlæg til et bestemt dagsordens-
punkt i `chatten’ i Zoom  

Taleret for gæster 
Præsidiet foreslår, 

at gæstende parlamentarikere fra Baltisk Forsamling og Vestnordisk Råd har taleret 
under Aktualitetsdebatten. Taletiden for gæster er 2 minutter 

at Björn Bjarnason har taleret under Aktualitetsdebatten. Taletiden for Bjarnason er 2 
minutter 

at repræsentant for Ungdommens Nordiske Råd har taleret under Aktualitetsdebat-
ten. Taletiden for repræsentanten for Ungdommens Nordiske Råd er 2 minut-
ter 

at når der ønskes at holde et indlæg som ikke allerede er meldt til talerlisten, gøres 
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dette ved at skrive at man ønsker at holde indlæg til et bestemt dagsordens-
punkt i `chatten’ i Zoom 

Replikker 
Præsidiet foreslår, 

at medlemmer og regeringsrepræsentanter kan gives adgang til replik på alle taler  

at repræsentanter fra Baltisk Forsamling, Vestnordisk Råd, Samisk Parlamentarisk 
Råd, Björn Bjarnason og Ungdommens Nordiske Råd kan gives adgang til re-
plik på taler under Aktualitetsdebatten 

at den som replikken rettes til, bør gives mulighed for at svare omgående 

at for hver replik gælder en tidsbegrænsning på 1 minut 

at for hvert svar på replik gælder en tidsbegrænsning på 1 minut 

at Præsidenten kan give samme medlem eller regeringsrepræsentant mulighed for 
op til to replikker i samme replikskifte  

at hvis der ønskes replik, må det signaleres under talen eller ved talens slut. Når der 
ønskes replik gøres dette ved at vælge ‘raise hand’ i Zoom 

Særligt for spørgetimen 
Præsidiet foreslår, 

at medlemmerne gives 1 minut til at stille spørgsmål 

at regeringsrepræsentanter gives 1 minutter til svar 

at præsidenten kan give medlemmerne ordet til et tillægsspørgsmål 

Adgang til at slutte debatter 
Præsidiet foreslår, 

at alle opsatte dagsordenspunkter får den tid til behandling, som er afsat  

at Præsidenten kan afslutte en debat når den afsatte tid er udløbet 

Afstemninger 
Præsidiet foreslår, 

at afstemninger sker elektronisk og der er kommunikeret særskilt om måden for det-
te til de stemmeberettigede. I det tilfælde at afstemningssystemet ikke virker 
vil dagsordenen blive gennemført uden afstemninger. I så fald skal de stem-
meberettigede indsende til Rådsdirektøren via e-mail, deres stemmer marke-
ret i den udsendte voteringsliste inden udgangen af mødedagen 

Protokollering 
Præsidiet foreslår, 

at protokollering af sessionen sker ved beslutningsreferat, resumé samt en optagelse 
af mødet 

Præsidiet henviser i øvrigt til Forretningsordenen for Nordisk Råd 


