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Puheenjohtajiston ehdotus 
muutoksista Pohjoismaiden neuvoston työjärjestykseen 2021  

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että Pohjoismaiden neuvoston työjärjestyksen §:n 44 ja §:n 65 sanamuotoa 
muutetaan 1. tammikuuta 2022 seuraavalla tavalla: 

 

§ 44 Nimeäminen ja kokoonpano 

Yleiskokous valitsee tarkastuskomitean puheenjohtajan, varapuheenjohtajan 
sekä viisi muuta jäsentä ja näille henkilökohtaiset sijaiset. Kaikkien maiden ja 
puolueryhmien on oltava edustettuina. Kummankaan sukupuolen osuus ei 
saa jäädä alle 40 prosenttiin. 

Kukaan valituista jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista sijaisistaan ei saa 
olla nyt tai olla ollut edellisen kalenterivuoden aikana puheenjohtajiston tai 
Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallituksen jäsen tai varajäsen Kun tarkas-
tuskomitea käsittelee tiettyä puolueryhmää koskevia asioita, kyseistä puo-
lueryhmää edustava tarkastuskomitean jäsen on esteellinen käsittelemään 
asiaa. 

Tässä sovelletaan §:n 23 ja §:n 30 määräyksiä. Ylimääräisen kokouksen pitä-
misestä päättää puheenjohtaja, ja ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, 
mikäli kolme jäsentä vaatii sitä. 

Sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan ollessa estynyt valiokunta ni-
meää kokoukselle puheenjohtajan. 

 

§ 65 Nimeäminen 

Puolueryhmät ja puolueryhmiin kuulumattomat jäsenet saavat vaalikomi-
tean asettaman määräajan sisällä nimetä ehdokkaat yleiskokouksen toimit-
tamiin vaaleihin. 

Valtuuskunnat nimeävät kuitenkin ehdokkaat Pohjoismaiden neuvoston pre-
sidentiksi ja varapresidentiksi sekä Pohjoismaiden investointipankin tarkas-
tuskomitean ja Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallituksen jäsenet. 
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Nimeämisessä on pyrittävä sekä maiden että sukupuolten väliseen tasapai-
noon, ja siinä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava myös kansalliset va-
liokuntajäsenyydet. 

 

Taustaa 

Vaalikomitea on esittänyt puheenjohtajistolle lähettämässään kirjeessä marras-

kuussa 2020 kantansa siitä, että tarkastuskomiteassa tulee olla edustus kaikista 

maista ja puolueryhmistä ja että kummankaan sukupuolen edustus ei jää alle 40 pro-

senttiin. 

 

Puheenjohtajisto on käsitellyt kirjettä kokouksessaan 8. maaliskuuta 2021 ja päättä-

nyt ehdottaa työjärjestyksen muuttamista siten, että siinä otetaan huomioon maini-

tut seikat. 

             

Puheenjohtajiston näkemykset 

Puheenjohtajisto katsoo, että kaikkien valtuuskuntien on oltava edustettuina tarkas-

tuskomiteassa valvomassa varainkäyttöä, sillä pohjoismaisen yhteistyön rahoitus tu-

lee Pohjoismailta. 

 

Puheenjohtajisto katsoo, että kaikkien puolueryhmien on oltava edustettuina tarkas-

tuskomiteassa, jotta niillä on mahdollisuus harjoittaa parlamentaarista valvontaa. 

 

Puheenjohtajiston mielestä on syytä tarkentaa, että kummankaan sukupuolen osuus 

ei saa jäädä alle 40 prosenttiin. 

 

Puheenjohtajisto katsoo, että kun tarkastuskomitea käsittelee tiettyä puolueryhmää 

koskevia asioita, kyseistä puolueryhmää edustava tarkastuskomitean jäsen on esteel-

linen käsittelemään asiaa. 
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