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Præsidieforslag
om ændringer af Nordisk Råds Forretningsorden 2021
Forslag
Præsidiet foreslår, at
Nordisk Råd beslutter
at Per 1. januar 2022 ændre § 44 og § 65 i Nordisk Råds Forretningsorden, så
at de har følgende ordlyd:

§ 44 Udnævnelse og sammensætning
Plenarforsamlingen udvælger en formand og en næstformand til Kontrolkomitéen samt yderligere fem medlemmer og personlige stedfortrædere for
disse. Alle lande og partigrupper skal være repræsenteret. Intet køn skal være repræsenteret med mindre end 40%.
Ingen af de valgte eller deres personlige suppleanter må være eller have været medlem af eller stedfortræder i Præsidiet eller Nordisk Kulturfonds styrelse i det foregående kalenderår. Når Kontrolkomitéen behandler sager vedrørende en partigruppe, er det kontrolkomitémedlem, som er medlem af partigruppen, inhabil til at behandle sagen.
Bestemmelserne i § 23 og § 30 gælder tilsvarende. Formanden kan tage beslutning om et ekstra møde, og der skal indkaldes til et ekstra møde, hvis tre
medlemmer begærer det.
Såfremt både formanden og næstformanden er fraværende, vælger udvalget
en mødeleder.

§ 65 Indstillinger
Partigrupperne og medlemmer, som ikke tilhører nogen partigruppe, indstiller inden et tidspunkt bestemt af Valgkomitéen kandidater til de valg, som
foretages af plenarforsamlingen.
Delegationerne indstiller dog Nordisk Råds præsident og vicepræsident,
samt medlemmer til Den Nordiske Investeringsbanks kontrolkomité og Nordisk Kulturfonds styrelse.
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Ved indstillingerne skal der efterstræbes balance mellem landene og mellem
kvinder og mænd, og der skal om muligt tages hensyn til tilhørsforhold til nationale udvalg.

Baggrund
Valgkomitéen har i brev til Præsidiet i november 2020 givet udtryk for, at den anser
at Kontrolkomitéen bør have en sammensætning som tager hensyn til at alle lande er
repræsenterede, at alle partigrupper er repræsenterede, og at intet køn er repræsenteret med mindre end 40%.
Præsidiet har behandlet brevet på Præsidiets møde den 8. marts 2021 og besluttede
at foreslå ændringer af Forretningsordenen som sikrer disse hensyntagende.

Præsidiets synspunkter
Præsidiet anser at alle landes delegationer bør være repræsenterede i Kontrolkomitéen for at kunne udøve kontrol af hvordan de nordiske midler bruges, da landene finansierer det nordiske samarbejde.
Præsidiet mener at alle partigrupper bør være repræsenterede i Kontrolkomitéen, for
at kunne bidrage til den parlamentariske kontrol.
Præsidiet synes at det bør præciseres at intet køn skal være repræsenteret med mindre end 40% i Kontrolkomitéen, for sikre balance mellem kønnene.
Præsidiet finder at når Kontrolkomitéen behandler sager vedrørende en partigruppe,
er det kontrolkomitémedlem, som er medlem af partigruppen, inhabil til at behandle
sagen.
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