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Præsidiets betænkning over 

Medlemsforslag 
om national forankring af det nordiske samarbejde 

Forslag 

Præsidiet 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 

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. 

 

Medlemsforslaget blev førstebehandlet på præsidiets møde i Mariehamn den 28. juni 

2022 hvor der var bred opbakning til forslaget.  

 

Forslaget kan læses i sin helhed her:  

https://www.norden.org/sites/default/files/2022-03/A%201914_PRE.pdf 

 

Præsidiets synspunkter 

National forankring af det nordiske samarbejde har meget stor betydning for det 

nordiske samarbejde nu og fremover.  

 

Nordisk Råd har de seneste år vist en stærk vilje til at styrke det nordiske samarbejde 

og forankre det nationalt. Nordisk Råd har bl.a. styrket samarbejdet med de nationa-

le parlamenter, bl.a. med møder mellem Præsidiet og de nordiske EU- og udenrigs-

udvalg, årets møderække mellem Nordisk Råds faglige udvalg og Præsidiet med re-

levante udvalg fra landenes parlamenter, samt Nordisk Råds sekretariats deltagelse 

på møder sammen med repræsentanter fra de nordiske nationale parlamenters se-

kretariater (udvalgsrådgivere/sekretærer m.fl.).  

https://www.norden.org/sites/default/files/2022-03/A%201914_PRE.pdf
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Derudover har Nordisk Råds præsident også deltaget på møder sammen med præsi-

denterne/ordførerne for de nordiske parlamenter, og Nordisk Råds rådsdirektør har 

haft møder med nogle af de nordiske parlamenters direktører m.fl.  

 

Nordisk Råds præsidentskab 2022 har desuden lagt vægt på at afholde et nordisk 

fremtidskonvent på Nordisk Råds session 2022 hvor Nordens statsministre diskuterer 

ved plenummødets topmøde det nordiske samarbejdes fremtid med rådets med-

lemmer. Et debatoplæg er nu under forberedelse. En slutversion vil præsenteres på 

præsidiets møde i september og derefter sendes til de nordiske statsministre og vil 

virke som et udspil til debat på topmødet. 

 

Nordisk Råds præsidium har også besluttet at igangsætte et arbejde med rådets 

egen strategi og enkelte medlemmer har desuden i skriftlige spørgsmål vakt debat 

om en modernisering og opdatering af Helsingforsaftalen som ikke er blevet opdate-

ret i 27 år. 

 

Nordisk Råd har også bl.a. påpeget vigtigheden af at det nordiske regeringssamar-

bejde udvides til flere områder og har især lagt vægt på samfundssikkerhed, trans-

portområdet og udenrigs- og sikkerhedsområdet. 

 

Præsidiet støtter den Socialdemokratiske Gruppes forslag om 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. Præsidiet mener at forslaget hænger 

godt sammen med Rådets igangværende ambitioner for at styrke og modernisere 

det nordiske samarbejde og den kommende debat på Nordisk Råds sessions topmø-

de om det nordiske samarbejdes fremtid. 
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