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Præsidieforslag 

om Nordisk Råds EU-kontor 

Forslag 

Præsidiet foreslår at 

Nordisk Råd beslutter 

At EU-funktionen fastholdes, dog således at funktionen tidsbegrænses til en 

ny treårig periode fra 1. januar 2021 – 31. december 2023. 

 

Baggrund 

EU-Funktionen, med et EU-kontor i Bruxelles og en EU-rådgiver, har været i funktion 

under årene 2017-2020, ifølge Nordisk Råds Interne Beslutning 2/2016, på baggrund 

af medlemsforslag A 1667/Præsidiet. Præsidiet besluttede den 18. september 2020 

at hensyn til medarbejderansvar midlertidigt forlænge EU-funktionen frem til senest 

31. december 2021 og at slutbehandling af et forslag om forlængelse skal afvente af-

stemning under første fysiske plenarforsamling. 

 

En evaluering af EU-funktionen virksomhed samt en drøftelse af den nordiske nytte 

af at fastholde EU-funktionen, herunder rammerne og prioriteringen af EU-

funktionens virke har været til gennemført i Præsidiet og fagudvalgene under som-

meren og efteråret 2020. Evalueringen er fremkommet med en analyse på baggrund 

af rådets medlemmer og centrale aktører, ligesom at evalueringen kommer med for-

slag til hvordan EU-funktionen kan styrkes fremadrettet. Præsidiet har vedtaget et 

mandat for EU-funktionens arbejde samt fået udarbejdet en oversigt at Nordisk Råds 

påvirkningsmuligheder af EU. 

Præsidiets synspunkter 

Præsidiet noterer sig, at EU-funktionen ligeligt bistår alle rådets fire udvalg og præ-

sidiet såvel som Præsidentskabet og Rådssekretariatet, med en målsætning om, at 

EU-samarbejdet bliver et stærkt redskab for Nordisk Råd til at håndtere politiske ud-

fordringer af direkte EU-relevans og at der skabes synlighed om rådets arbejde i EU, 

og særligt Europa-Parlamentet, med henblik på, at EU inspireres af nordiske løsnin-

ger og beslutninger.  
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Præsidiet noterer sig, at EU-funktionen er væsentlig for arbejdet med at gennemføre 
Nordisk Råds Internationale Strategi 2018-2022, der har EU-samarbejdet som ét af 
tre prioriterede indsatsområder, samt at varetage opgaven med de formelle interpar-
lamentariske relationer med Europa-Parlamentet som blev indgået i 2020, efter posi-
tiv indstilling fra Europa-Parlamentets Præsident, David Maria Sassoli.  

 

Præsidiet noterer, at der er forskellige meninger om EU-kontoret og dets funktion 

inden for de forskellige partigrupper og delegationer. Ikke mindst grundet, at EU-

funktionen ikke har været ligeligt anvendt i alle udvalg/præsidie og at nordiske EU-

lande ofte modtager EU-information via nationale informationskanaler i modsætning 

til EØS-landene og de Nordatlantiske områder.  

 

Præsidiet mener, at da hele Nordisk Råd i 2016 træf beslutningen om, at oprette EU-

funktionen i plenum, så bør plenarforsamlingen ikke fratages muligheden for at de-

battere og beslutte om et forslag om EU-funktionens eventuelle fortsatte virksom-

hed. Debatten skal tage hensyn til de synspunkter som er fremsat af præsidie og ud-

valg på baggrund af evalueringen af EU-funktionen, samt det nuværende mandat og 

arbejdsplan for EU-funktionens rammer og prioriteter. 

 

Norden 7. september 2021 

Anders Eriksson (ÅF) 

Annette Lind (S) 

Bertel Haarder (V) 

Gunilla Carlsson (S) 

Jouni Ovaska (cent) 

 

Linda Modig (C) 

Magnus Ek (C) 

Martin Kolberg (A) 

Oddný Harðardóttir (Sf) 

 

 

 

Reservation 

Den Konservative Gruppe har fremsat reservation imod forlængelse af EU-

funktionen med følgende begrundelse: 

 

”Den konservativa gruppen vill inte förlänga funktionen med en EU-rådgivare. Om 

sekretariatet önskar att prioritera EU arbetet kan detta göras inom kansliets nuva-

rande resurser och befintliga tjänster. 

 

För den konservativa gruppen är det viktigare med kontakter till vår egen partigrupp, 

där vi även har en möjlighet att lägga ändringsförslag. Vi upplever att vi nu har en 

funktion, som inte är den som sessionen fattade beslut om, samt att tjänsten gene-

rellt har en oklar arbetsbeskrivelse. 
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En nordisk samordning i Nordiska rådets regi är varken önskvärt eller möjligt att ge-

nomföra.” 

 

Nordisk Frihed tilslutter sig reservationen. 

 

Den Konservative gruppe og Nordisk Frihed foreslår, at 

Nordisk Råd beslutter 

at inte förlänga funktionen med en EU-rådgivare 

 

 

Norden 7. september 2021 

Hans Wallmark (K) 

Michael Tetzschner (K) 

 

Wille Rydman (K) 

 

 

 

 

 

 

 


