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Behandles i Præsidiet 
 

Præsidiets betænkning over 

Medlemsforslag 

om samisk representation i Nordiska rådet 

Forslag 

Præsidiet foreslår, at 

Nordisk Råd beslutter 

at Nordisk Råd Forretningsorden ændres således, at Sametinget i Finland, 

Norge og Sverige har gennem Samisk Parlamentarisk Råd og udvidet obser-

vatørstatus, ret til deltagelse i udvalgenes og Præsidiets møder, hvor deres 

repræsentanter kan deltage i debatter, men har ikke stemmeret 
 

 

Baggrund 

Nordisk Grønt Venstre har foreslået, at 

Nordisk Råd beslutter 

at Nordiska rådet säkrar samisk representation i Nordiska rådets beslutsfat-

tande organ 
 

Medlemsforslaget blev førstegangsbehandlet på Præsidiets møde den 13. april 2021. 

Her informerede Nordisk Grønt Venstre, at hensigten med forslaget var Samisk Par-

lamentarisk Råds medlemskab af Nordisk Råd, men ikke nødvendigvis af Præsidiet. I 

diskussionen om forslaget løftede Præsidiet særlig behandlingen af en lignende sag i 

Nordisk Råd for 5 år siden, samt erfaringerne med Samisk Parlamentarisk Råds udvi-

dede observatørstatus i Nordisk Råd fra året 2017. 

 

Nordisk Råd kan ikke sikre Samisk Parlamentarisk Råds medlemskab eller samisk re-

præsentation i Nordisk Råds beslutningstagende organer, da medlemskab i Nordisk 

Råd reguleres af Helsingforsaftalen og det er aftalepartnerne, de nordiske stater, der 

beslutter om aftalen. 

 

Nordisk Råd har behandlet en lignende sag for fem år siden. Den 2. december 2014 

indkom Samisk Parlamentarisk Råd med brev med ansøgning om medlemskab i Nor-
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disk Råd. Ansøgningen blev behandlet i Præsidiet 27. januar 2015, hvor Præsidiet be-

sluttede ikke at imødekomme ansøgningen, og sendte svarbrev herom til Samisk 

Parlamentarisk Råd den 18. februar 2018. 

 

På mødet i januar 2015 var Præsidiets medlemmer dog enige om at styrke relatio-

nerne med Samisk Parlamentarisk Råd og ville undersøge, hvilke muligheder der var 

for at udvikle dialogen og samarbejdet Samisk Parlamentarisk Råd udover den davæ-

rende observatørstatus. Den 26. marts 2015 Præsidiet nedsatte en arbejdsgruppe, 

der skulle lægge frem forslag til hvordan man kunne styrke samarbejdet og det fin-

ske, norske og svenske delegationssekretariater udarbejdede et fælles baggrundsdo-

kument, der redegjorde for samernes situation i de forskellige lande for at belyse sa-

gen. 

 

Sagen var på dagsordenen i Præsidiet den 23. juni, 9. september, 27. oktober og 30. 

november 2015 og den 26. januar 2016 godkendte Præsidiet præsidieforslag A 

1664/præsidiet om styrket samarbejde med Samisk Parlamentarisk Råd som blev 

vedtaget på Temasessionen i Oslo den 19. april 2016 som Intern Beslutning 1/2016. 

Her besluttede Nordisk Råd, at der indsattes en ny paragraf i Nordisk Råds Forret-

ningsorden om udvidet observatørstatus som blev den nuværende § 36, gældende fra 

den 1. januar 2017. 

 

”§ 36 Udvidet observatørstatus 

Sametinget i Finland, Norge og Sverige har gennem Samisk Parlamentarisk Råd ud-

videt observatørstatus med ret til at deltage i udvalgsmøder, når der er sager på 

dagsordenen, der berører samerne. Udvalgene afgør til hvilke møder og sager indby-

delsen gælder. Retten til at deltage omfatter ikke stemmeret.” 

 

Erfaringerne med Samisk Parlamentarisk Råds udvidede observatørstatus i Nordisk 

Råd har været, i følge erfaringerne hos de nuværende udvalgssekretærer, at i tre ud-

valg ud af fire er Samisk Parlamentarisk Råd ikke blevet inviteret. 

 

I det fjerde udvalg, Udvalget for Velfærd i Norden, som har oprindelige folks vilkår i 

Norden på sit arbejdsområde, er en invitation blevet sendt til Samisk Parlamentarisk 

Råd med opfordring til deltagelse og Samisk Parlamentarisk Råd har konsekvent væ-

ret et punkt på dagsordenen til udvalgsmøder, uden at Samisk Parlamentarisk Råd 

har deltaget eller at parlamentarikere i udvalget har haft noget til dette punkt. Indtil 

nu, hvor Samisk Parlamentarisk Råd har meddelt sin deltagelse til udvalgets møde i 

juni. 

Præsidiets synspunkter 

Præsidiet kan konstatere, at erfaringerne med Samisk Parlamentarisk Råds udvidede 

observatørstatus i Nordisk Råd har været begrænset aktivitet, både på Nordisk Råds 

og Samisk Parlamentarisk Råds side. På nær i forhold til møder hos Udvalget for Vel-

færd i Norden. 

 

Præsidiet kan også konstatere, at Samisk Parlamentarisk Råds muligheder for delta-

gelse ifølge den udvidede observatørstatus er i virkeligheden mindre end hos gæster 
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på Nordisk Råds udvalgsmøder, som for eksempel Ungdommens Nordiske Råds mu-

ligheder for deltagelse ifølge §24 og §35 i Forretningsordenen, selvom observatører, 

også med udvidet status, bør per definition have samme eller endda større mulighe-

der for deltagelse end gæster. 

 

Ungdommens Nordiske Råd har ifølge §24 og §35 i Forretningsordenen ret til at del-

tage i udvalgenes og Præsidiets møder, hvor repræsentanterne kan deltage i debat-

ter, men ikke i beslutninger. 

 

Præsidiet finder, at Samisk Parlamentarisk Råds ret til deltagelse i udvalgenes og 

Præsidiets møder bør sidestilles med Ungdommens Nordiske Råds ret til deltagelse. 

Præsidiet anser, at denne ordning ville berige udvalgenes og Præsidiets behandlinger 

med de nordiske medborgeres interesser for øje. 

 

Derfor foreslår Præsidiet, at Nordisk Råd ændrer Forretningsordenen således at Sa-

metinget i Finland, Norge og Sverige har gennem Samisk Parlamentarisk Råd ret til 

deltagelse i udvalgenes og Præsidiets møder, hvor deres repræsentanter kan deltage 

i debatter, men har ikke stemmeret. 

 

Norden, den 28. Juni 2021 
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