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Præsidiets betænkning over 

Nordisk Ministerråds Budget 2022 

Forslag 

Præsidiet foreslår, at 

Nordisk Råd tager meddelelse om Rek. 35/2021 hvad angår Nordisk Ministerråds 

Budget 2022 til efterretning og anser den som færdigbehandlet for rådets ved-

kommende 

Baggrund 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

at MR-SAM afsætter 6,5 mDKK til en målrettet indsats på kulturområdet – bl.a. 
gennem de fællesnordiske kulturstøtteordninger og fællesnordiske kulturinstituti-
oner –som skal bidrage til at styrke arbejdet med et integreret Norden. Dette sker 
på bag-kant af en pandemi, hvor lukkede grænser og nationale restriktioner har 
medført et særligt behov for at styrke tilgangen og kendskabet til de nordiske na-
bolandes kultur, kunst og sprog. Indsatsen vil blive udmøntet af kultursektoren. 
MR-SAM fordeler midlerne i tråd med visionens prioriteringer på baggrund af for-
slag fra MR-K efter dialog mellem kultursektoren og Nordisk Råds udvalg for Kund-
skab og Kultur i Norden  
 
at MR-SAM afsætter 4,45 mDKK til initiativer under MR-U. Initiativerne vil eksem-
pelvis være inden for det nordiske forskningssamarbejde. MR-SAM fordeler mid-
lerne i tråd med visionens prioriteringer på baggrund af forslag fra MR-U efter dia-
log 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 
udvikler kvalitetsjournalistikken i Norden, og som herigennem modvirker falske 
nyheder og desinformation  
 
at MR-SAM – udover de afsatte midler i budgettet – afsætter 750.000 DKK til Nor-
disk Kulturfond til initiativer, der skal mildne de negative effekter af Covid-19 på 
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kulturområdet  
 
at MR-SAM – udover de afsatte midler i budgettet – afsætter 50.000 DKK til Orke-
ster 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 kul-
tur-støtteprogrammet, som det nordiske institut på Grønland (NAPA) har disposi-
tionsret over  
 
at MR-SAM – udover de afsatte midler i budgettet – afsætter 500.000 DKK til at 
styrke ”Det nordiske sprogsamarbejde” under uddannelsessektoren  
 
at MR-SAM – udover de afsatte midler i budgettet – afsætter 200.000 DKK til fi-
nansieringen af undervisningsplatformen "Norden i Skolen" under virksomhedsbi-
drag til FNF. Dermed omfatter øremærkningen til ”Norden i Skolen” samlet 1 
mDKK på virksomhedsbidraget  
 
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 
styrke NordJobb  
 

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

beredelse og eventuel etablering af en nordisk ungdomsfond for klima-og biodi-

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

herunder Nordisk Råds udvalg for et Holdbart Norden 

 

Konstatering 

Udover ovenstående budgetkompromis konstaterede MR-SAM – i forlængelse af dia-

logen med Nordisk Råd – følgende: 

• I forhold til spørgsmålet om et transportministerråd er der på nuværende 

tidspunkt ikke enighed i kredsen af lande. Det udelukker dog ikke et samar-

bejde på andre niveauer på dette område, og der er afsat betydelige midler til 

arbejdet med grøn transport i Nordisk Ministerråds vision 2030 og den tilhø-

rende handlingsplan. Dialogen mellem relevante parter om muligheden for et 

Nordisk Ministerråd for Transport fortsættes 

• Efter videre behandling af Nordisk Råds forslag om at etablere en ungdoms-

fond for klima- og biodiversitet undersøges muligheden for at bidrage med 

finansiering i 2023 

• Det nuværende og kommende formandskab i Nordisk Ministerråd mødes 

med Nordisk Råd i slutningen af 2021 for at indlede drøftelser om det nordi-

ske budgetarbejde fremover 
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Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

I efteråret 2021 blev der gennemført forhandlinger mellem Nordisk Råd og Nordisk 

Ministerråd om ministerrådets budgetforslag 2022. Igennem forhandlingerne blev 

man enige om 11 [12] punkter til indarbejdelse i budgettet. Punkterne vil blive gen-

nemført sådan som Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd blev enige om, og der vil bli-

ve udarbejdet en selvstændig redegørelse for opfølgningen. 

 

Ministerrådet anser rekommandationen for opfyldt. 

 

Præsidiets synspunkter 

Præsidiet noterer sig Nordisk Ministerråds meddelelse og forventer at de 12 punkter 

om ændringer i budgettet vil blive gennemført i 2022, sådan som Nordisk Råd og 

Nordisk Ministerråd blev enige om. Præsidiet forventer også at der vil blive udarbej-

det en selvstændig redegørelse for opfølgningen af de 12 punkter, som bebudet i 

meddelelsen, og at Nordisk Råd kan tage del af redegørelsen i forbindelse med frem-

læggelsen af Generalsekretærens budgetforslag 2023. 
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