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Ministerrådsförslag B 314/præsidiet: Nordisk Ministerråds budget 2022  
 

I henhold til Helsingforsaftalen artikel 45 og 56, har Nordisk Råd den 2. november 

2021 vedtaget nedenstående rekommandation efter forslag fra Præsidiet 

 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

 

at MR-SAM afsætter 6,5 mDKK til en målrettet indsats på kulturområdet – bl.a. gen-

nem de fællesnordiske kulturstøtteordninger og fællesnordiske kul-turinstitutioner – 

som skal bidrage til at styrke arbejdet med et integreret Nor-den. Dette sker på bag-

kant af en pandemi, hvor lukkede grænser og nationale restriktioner har medført et 

særligt behov for at styrke tilgangen og kendska-bet til de nordiske nabolandes kul-

tur, kunst og sprog. Indsatsen vil blive ud-møntet af kultursektoren. MR-SAM forde-

ler midlerne i tråd med visionens pri-oriteringer på baggrund af forslag fra MR-K efter 

dialog mellem kultursektoren og Nordisk Råds udvalg for Kundskab og Kultur i Nor-

den 

 

at MR-SAM afsætter 4,45 mDKK til initiativer under MR-U. Initiativerne vil ek-

sempelvis være inden for det nordiske forskningssamarbejde. MR-SAM forde-ler 

midlerne i tråd med visionens prioriteringer på baggrund af forslag fra MR-U efter di-

alog mellem uddannelses- og forskningssektoren og Nordisk Råds udvalg for Kund-

skab og Kultur i Norden 

 

at MR-SAM afsætter 250.000 DKK til Nordisk Journalistcenter til aktiviteter, som ud-

vikler kvalitetsjournalistikken i Norden, og som herigennem modvirker falske nyhe-

der og desinformation 

 

at MR-SAM – udover de afsatte midler i budgettet – afsætter 750.000 DKK til Nordisk 

Kulturfond til initiativer, der skal mildne de negative effekter af Covid-19 på kultur-

området 

 

at MR-SAM – udover de afsatte midler i budgettet – afsætter 50.000 DKK til Orkester 
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Norden 

 

at MR-SAM afsætter 250.000 DKK til Nordisk Litteraturuge 

 

at MR-SAM – udover de afsatte midler i budgettet – afsætter 350.000 DKK til kultur-

støtteprogrammet, som det nordiske institut på Grønland (NAPA) har dispositionsret 

over 

 

at MR-SAM – udover de afsatte midler i budgettet – afsætter 500.000 DKK til at styr-

ke ”Det nordiske sprogsamarbejde” under uddannelsessektoren 

 

at MR-SAM – udover de afsatte midler i budgettet – afsætter 200.000 DKK til finan-

sieringen af undervisningsplatformen "Norden i Skolen" under virksom-hedsbidrag til 

FNF. Dermed omfatter øremærkningen til ”Norden i Skolen” samlet 1 mDKK på virk-

somhedsbidraget 

 

at MR-SAM afsætter 500.000 DKK til en særlig markering af Nordens Dag 2022 for 

unge i skoler i Norden 

 

at MR-SAM – udover de afsatte midler i budgettet – afsætter 500.000 DKK til at styr-

ke NordJobb 

 

at MR-SAM afsætter 800.000 DKK til miljø- og klimasektoren med henblik på forbe-

redelse og eventuel etablering af en nordisk ungdomsfond for klima- og biodiversi-

tet. Som led i forberedelserne skal der ske dialog mellem relevante parter, herunder 

Nordisk Råds udvalg for et Holdbart Norden 
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