De nordiske samarbejdsministre har på deres møde den 2. november taget beslutning om Nordisk
Ministerråds budget for 2022.
Budgetens slutsumma är: 969 mDKK (2021-niveau). Det endelige budget bliver prisjusteret til 2022niveau.

Disse ændringer foretages i bugettet efter beslutningen:
-Pris- og valutaomregning til 2022-niveau
-Indarbejdelse af budgetkompromis med Nordisk Råd
-Ændring af MR-SAM’s del af budgettet
-Endelig fordeling af 40 mDKK puljen
-Andre mindre justeringer og korrektur
Budgetkompromiset mellem Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Budgetkompromiset udgør i alt 15,1 mDKK.
Det finansieres ved at omprioritere MR-SAM’s ramme og ved anvendelse af odisponerade medel från
tidigare år.
Det består således udelukkende af ”nye” midler.
Kompromiset indeholder følgenede:
-

6,5 mDKK til kulturområdet

-

4,45 mDKK til uddannelsesområdet

-

250.000 DKK til Nordisk Journalistcenter

-

750.000 DKK til Nordisk Kulturfond

-

50.000 DKK til Orkester Norden

-

250.000 DKK til Nordisk Litteraturuge

-

350.000 DKK til kulturprogrammet under NAPA

-

500.000 DKK til ”Det nordiske sprogsamarbejde”

-

200.000 DKK til "Norden i Skolen"

-

500.000 DKK til markering af Nordens Dag 2022

-

500.000 DKK til at styrke NordJobb

-

800.000 DKK en fond for klima- og biodiversitet

Derudover er Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd enige om følgende:
-

Samarbejde på transportområdet og dialog mellem relevante parter om muligheden for et
Nordisk Ministerråd for Transport.

-

Undersøge muligheden for at bidrage til finansiering af en ungdomsfond for klima- og
biodiversitet i 2023.

-

NMR mødes med NR for at drøfte det nordiske budgetarbejde fremover.

Bemærk at:
-

Budgetkompromiset tilføjer ekstraordinært midler til konkrete områder i 2022. Det ændrer ikke
ved de fireårige indikative budgetrammer, som MR-SAM har besluttet i forlængelse af visionen.
Kultur og Uddannelse er – selv efter omfordelingen – de største sektorer i budgettet efter MRSAM.
I 2024 udgør Kultur og Uddannelse tilsammen mere end en tredjedel af hele budgettet.
I 2024 kommer Uddannelse på trods af omfordelingen til at være næsten dobbelt så stor som Miljø
og Klima, og Kultur er ca. 40 % større end Miljø og Klima.
Nordisk Barne- og Ungdomskomité Nordbuk blev flyttet fra K til SAM i 2021, hvilket giver et
ekstraordinært stort fald i Kulturs ramme på 6,5 mDKK fra 2020 til 2021.

