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Behandles i Præsidiet 
 

Præsidiets betænkning over 

Ministerrådsforslag om NMR's Arktisk Samarbejdsprogram 2022 - 2024  

Forslag 

Præsidiet foreslår, at 

Nordisk Råd tager meddelelse om rek. 17/2021 hvad angår Ministerrådsforslag 

om NMR's Arktisk Samarbejdsprogram 2022 - 2024 til efterretning og anser den 

som færdigbehandlet for rådets vedkommende 

 

Baggrund 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

 
at gennemføre Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram 2022-24, 
og sikre at målsætningerne i Vision 2030 tydeliggøres i Arktis 

 

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

På Nordisk råd session i København blev Nordisk ministerråds nye Arktisk samar-

bejdsprogram for perioden 2022-24 godkendt. I programmet lægges der særlig vægt 

på Vision 2030. De strategiske prioriteringer om et grønt, konkurrencedygtig og soci-

alt holdbart Norden udgør rammen for en del af de kriterier som projekter, der får fi-

nansiering, skal opfylde. Programmet gennemføres i samarbejde mellem NMR sekre-

tariat, Nordens Institut i Grønland (NAPA), Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet og 

Nordisk rådgivningskommitte for Arktis (NRKA).   

 

 

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er opfyldt. 
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Præsidiets synspunkter 

Præsidiet finder, at det arktiske samarbejdsprogram er et nyttigt instrument til at 

fremme arktiske spørgsmål og fungerer som løftestang for ministerrådets øvrige ark-

tiske initiativer. Programmet mødte en bred opbakning ved fremlæggelsen på Nor-

disk Råds session 2021.  

 

Præsidiet finder det især glædeligt at forvaltningen for arktisk samarbejdsprograms 

åbne pulje fra 2022 foregår i Grønland hvor Nordens Institut i Grønland, NAPA, og 

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, samarbejder som forvaltningsorgan. Dette 

styrker programmets arktiske profil og er med til at opbygge kundskab og kompe-

tence i Grønland. Det understreger også vigtigheden af sloganet ”Intet om os uden 

os”, dvs. at den arktiske befolkning i Norden altid skal have en vigtig rolle i beslutnin-

ger og samarbejdsprogrammer som vedrører Arktis. 

 

Præsidiet foreslår at meddelelsen om Ministerrådsforslag om Arktisk samarbejds-

program 2022 – 2024 tages til efterretning og at den anses som færdigbehandlet for 

rådets vedkommende. 
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