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Medlemsforslag 
om oprettelsen av et ministerråd for infrastruktur med ansvar for transport 

og digitalisering 

Forslag 

Den sosialdemokratiske gruppen foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å opprette et ministerråd for infrastruktur med ansvar for transport og di-

gitalisering i Norden. 

å transporter i Norden gjennomføres på en mest mulig klimavennlig måte. 

Bakgrunn 

 
Den sosialdemokratiske gruppen viser til enstemmige vedtak fra sesjonen i Aku-

reyri i 2018 – Rek. 6/20218: Nordisk transportpolitik om å opprette et ministerråd for 

transport. Gruppen registrerer at det til dags dato ikke har vært vilje hos regje-

ringene til å etterkomme Nordisk Råd sitt vedtak selv om dette har blitt etterlyst 

gjentatte ganger. 

 

Transport og digitalisering er en sentral faktor i klimaarbeidet.  

Skal vi klare å redusere utslipp og nå våre klimamål, er et etablert og ambisiøst 

samarbeid innenfor området avgjørende for den grønne omstillingen. 

 

Da vedtaket ikke har blitt fulgt opp på regjeringsnivå foreslår gruppen at det opp-

rettes et ministerråd for infrastruktur med ansvar for transport og digitalisering i 

Norden, hvor ministerrådet også skal ha ansvaret for at transporter i Norden gjen-

nomføres på en mest mulig klimavennlig måte.  

 

Gruppen merker seg at ministerrådet under budsjettforhandlingene for 2022 har 

forpliktet seg til å fortsette dialogen om muligheten for et nordisk ministerråd for 

transport. 

 

Norden den 24. januar 2022 
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