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Medlemsforslag
om national forankring af det nordiske samarbejde
Forslag
Den Socialdemokratiske Gruppe foreslår at
Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer
at initiere en fælles diskussion med Nordisk Råd om hvordan de nordiske
lande i højere grad kan forpligte sig til at forankre det nordiske samarbejde.
Baggrund
Det nordiske samarbejde er formaliseret gennem en række aftaler, som landene har
indgået med hinanden. Arbejdet i Nordisk Råd reguleres af Helsingforsaftalen, hvor
Nordisk Råd sammen med Nordisk Ministerråd arbejder for positiv nytte og fælles
nordiske løsninger for borgerne i de nordiske lande.
Nordisk Råd er alene rådgivende, men har mulighed for at stille forslag og skriftlige
spørgsmål til Nordisk Ministerråd og de nordiske landes regeringer. Nordisk Ministerråd og de nordiske landes regeringer skal afgive svar i anledning af en given rekommandation samt svar på skriftlige spørgsmål.
Det nordiske samarbejdet har gennem de seneste årtier vist sin styrke. Gennem politiske initiativer og rekommandationer har Nordisk Råd sammen med Nordisk Ministerråd skabt bedre livskvalitet for befolkningen i Norden både kulturelt, socialt og
økonomisk.
Endda gennem fornyelse og reformer de senere år har Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd haft fokus på, at det nordiske samarbejdet i højere grad skal være resultatorienteret og politisk relevant. Senest i august 2019 vedtog de nordiske regeringsledere
en fælles vision om, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede
region frem mod år 2030.
Selvom Norden har meget at være stolte over og vi skal bevare og bygge videre på
den succes vi har opnået, finder Den Socialdemokratiske Gruppen i Nordisk Råd behov for at stille skarpt på hvordan vi kan tage det nordiske samarbejde videre og gøre
samarbejdet mere forpligtende og politisk relevant.
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Et stærkere nordisk samarbejde er et vigtig redskab for at Norden skal blive verdens
mest bæredygtige og integrerede region. Ved at sikre en højre grad af national forankring kan vi arbejde for positiv nytte og fælles nordiske løsninger for borgerne i de
nordiske lande.
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