
Pohjoismaiset yhteistyöministerit ovat hyväksyneet Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2022 

budjetin kokouksessaan 2. marraskuuta.  

Budjetin loppusumma on 969 miljoonaa Tanskan kruunua (vuoden 2021 hinnoin). Lopullinen budjetti 

päivitetään vastaamaan vuoden 2022 hintatasoa. 

 

Päätöksen jälkeen budjettiin tehdään seuraavat muutokset: 

– hinta- ja valuuttakurssimuunnokset vuoden 2022 tasolle 

– Pohjoismaiden neuvoston kanssa tehdyn budjettikompromissin sisällyttäminen 

– MR-SAMin budjettiosuuden muutos 

– 40 miljoonan Tanskan kruunun budjettierän lopullinen jako 

– muut pienet muutokset ja oikaisut. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston välinen budjettikompromissi 

Budjettikompromissin kokonaissumma on 15,1 miljoonaa Tanskan kruunua.  

Se rahoitetaan MR-SAMin budjettiosuuden uudelleenkohdennuksilla sekä hyödyntämällä aiempien 

vuosien käyttämättömiä varoja. 

Se koostuu siis ainoastaan ”uusista” varoista. 

Kompromissin sisältö on seuraava: 

- 6,5 MDKK kulttuurialalle   

- 4,45 MDKK koulutusalalle   

- 250 000 DKK Pohjoismaiselle lehtimieskeskukselle   

- 750 000 DKK Pohjoismaiselle kulttuurirahastolle   

- 50 000 DKK Orkester Nordenille 

- 250 000 DKK pohjoismaiselle kirjallisuusviikolle 

- 350 000 DKK NAPAn hallinnoimalle kulttuurin tukiohjelmalle  

- 500 000 DKK pohjoismaiselle kieliyhteistyölle  

- 200 000 DKK Norden i Skolan -hankkeelle   

- 500 000 DKK Pohjolan päivän 2022 viettämiseen 

- 500 000 DKK Nordjobbin vahvistamiseen 

- 800 000 DKK ilmasto- ja biodiversiteettirahastolle. 

 



Tämän lisäksi Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto ovat sopineet 

seuraavaa: 

- Tehdään yhteistyötä liikennealalla ja käydään keskeisten osapuolten välistä vuoropuhelua 

mahdollisuudesta perustaa liikennepolitiikan ministerineuvosto. 

- Selvitetään edellytyksiä osallistua nuorten ilmasto- ja biodiversiteettirahaston rahoittamiseen 

vuonna 2023. 

- Pidetään Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston kesken kokous, jossa 

keskustellaan tulevaisuuden budjettityöstä. 

 

Huomioitavaa: 

- Budjettikompromissin myötä tiettyjen alojen rahoitus kasvaa vuonna 2022. Tästä ei aiheudu 
muutoksia nelivuotisiin ohjeellisiin budjettikehyksiin, joista MR-SAM on päättänyt visioon liittyen. 

- Kulttuuri- ja koulutussektorit ovat uudelleenkohdennusten jälkeenkin budjetin suurimpia 
sektoreita MR-SAMin jälkeen.  

- Vuonna 2024 kulttuuri- ja koulutussektoreiden yhteenlaskettu osuus koko budjetista on yli 
kolmasosa.  

- Vuonna 2024 koulutussektori on uudelleenkohdennuksista huolimatta lähes kaksi kertaa suurempi 
kuin ympäristö- ja ilmastosektori, ja kulttuurisektori on n. 40 % suurempi kuin ympäristö- ja 
ilmastosektori. 

- Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea NORDBUK siirrettiin vuonna 2021 
kulttuurisektorin alaisuudesta MR-SAMin alaisuuteen, mikä aiheuttaa epätavallisen suuren 6,5 
miljoonan Tanskan kruunun pudotuksen kulttuurisektorin budjettikehykseen vuodesta 2020 
vuoteen 2021.  
 
 

 


