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Behandles i Præsidiet   

   

  

Betænkning over B 339/præsidiet Nordisk Ministerråds 

budget 2023                  

Præsidiet foreslår,  
 
at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd  

 

at godkende ministerrådsforslaget om Nordisk Ministerråds budget 2023, som er 

inklusiv budgetkompromisset mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd på i alt 

22,5 mio. DKK 

 

at MR-SAM konstaterer følgende: 

 

• at det er aftalt, at der skal være dialog mellem Nordisk Råd og Nordisk  

Ministerråd for så vidt muligt at opnå fælles forståelse om budgetrammer 

og -principper for en kommende budgetperiode. 

 

• at det er aftalt at fortsætte dialogen med Nordisk Råd om at etablere et 

eventuelt ministerråd for transport.  

 

• at det er aftalt, at det nuværende og kommende formandskab i Nordisk Mi-

nisterråd mødes med det nuværende og kommende præsidentskab i Nor-

disk Råd i slutningen af 2022 for at drøfte om det nordiske budgetarbejde 

fremover. 

 

Baggrund 

Første halvår 2022 blev der gennemført politiske forhandlinger mellem Nordisk Råd og 

Nordisk Ministerråd om Nordisk Ministerråds budgetforslag 2023, som resulterede i ne-

denstående ændringer og initiativer – som er inkluderede i det endelige ministerråds-

forslag om Nordisk Ministerråds budget 2023 – på 22,5 mio. DKK.  

Inklusiv budgetkompromisset er 2 relativt store puljer på 3,75 mio. DKK til kulturområ-

det og 6 mio. DKK til uddannelses- og forskningsområdet. Disse midler skal fordeles ef-

terfølgende i samråd mellem Nordisk Råds Udvalg for Kundskab og Kultur og henholds-

vis Kultursektoren og Uddannelses- og Forskningssektoren. Disse puljer kan bl.a. an-

vendes til at forhøje nogle af de konkrete beløb som nævnes i budget-kompromisset 

under kulturområdet og uddannelses- og forskningsområdet: 
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Initiativer på kulturområdet (8.750.000 DKK i alt):  

 

at MR-SAM afsætter 3.750.000 DKK til en målrettet indsats på kulturområdet som skal 

bidrage til at styrke arbejdet med et integreret Norden. Indsatsen vil blive udmøntet af 

kultursektoren. MR-SAM fordeler midlerne i tråd med visionens prioriteringer på bag-

grund af forslag fra MR-K efter dialog mellem kultursektoren og Nordisk Råds udvalg 

for Kundskab og Kultur i Norden. 

 

at MR-SAM – udover de afsatte midler i det oprindelige budgetforslag – afsætter 

1.000.000 DKK til Nordens Hus i Reykjavik (NOREY). 

 

at MR-SAM – udover de afsatte midler i det oprindelige budgetforslag – afsætter 

1.000.000 DKK til Nordens Hus på Færøerne (NLH). 

 

at MR-SAM – udover de afsatte midler i det oprindelige budgetforslag – afsætter 

250.000 DKK til Nordens Institut på Åland (NIPÅ). 

 

at MR-SAM – udover de afsatte midler i det oprindelige budgetforslag – afsætter 

450.000 DKK til kulturstøtteprogrammet, som Nordens Institut i Grønland (NAPA) har 

dispositionsret over. 

 

at MR-SAM – udover de afsatte midler i det oprindelige budgetforslag – afsætter 

1.000.000 DKK til Nordisk Kulturfond.  

 

at MR-SAM afsætter 1.000.000 DKK til Nordisk Journalistcenter til aktiviteter, som ud-

vikler kvalitetsjournalistikken i Norden, og som herigennem modvirker falske nyheder 

og desinformation.  

 

at MR-SAM afsætter 50.000 DKK til Orkester Norden. 

 

at MR-SAM afsætter 250.000 DKK til Nordisk Litteraturuge. 

 

Initiativer på uddannelses- og forskningsområdet (6.500.000 DKK i alt):  

 

at MR-SAM afsætter 6.000.000 DKK til initiativer under MR-U. MR-SAM fordeler mid-

lerne i tråd med visionens prioriteringer på baggrund af forslag fra MR-U efter dialog 

mellem uddannelses- og forskningssektoren og Nordisk Råds udvalg for Kundskab og 

Kultur i Norden. 
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at MR-SAM – udover de afsatte midler i det oprindelige budgetforslag – afsætter 

500.000 DKK til at styrke ”Det nordiske sprogsamarbejde” under uddannelses- og forsk-

ningssektoren.  

 

Initiativer på øvrige områder (7.250.000 DKK i alt): 

 

at miljø- og klimasektoren afsætter 3.000.000 DKK til en såkaldt ”Nordisk ungdoms-

fond for klima- og biodiversitet”, hvor unge kan søge om tilskud fra en pulje til at arran-

gere eller deltage i nordiske aktiviteter, som fremmer nordiske unges engagement i 

klima- og biodiversitetsdagsordenen. De unge vil selv få en central rolle i beslutninger 

om finansiering, og midlerne vil blive søgt knyttet til et eksisterende nordisk program, 

som allerede arbejder med ungdomsengagement. Midlerne vil kunne anvendes til og 

med 2025.  

 

at MR-SAM afsætter 500.000 DKK til opfølgning på Jan-Erik Enestams rapport om at 

styrke det nordiske civile kriseberedskabssamarbejde.  

 

at MR-SAM afsætter 250.000 DKK til for at styrke arbejdet med grænsehindringer mel-

lem de nordiske lande.  

 

at MR-SAM afsætter 250.000 DKK til samarbejdet på transportområdet. 

 

at MR-SAM – udover de afsatte midler i det oprindelige budgetforslag – afsætter 

250.000 DKK til finansieringen af undervisningsplatformen "Norden i Skolen" under 

virksomhedsbidrag til FNF. Dermed omfatter øremærkningen til ”Norden i Skolen” 

samlet 1.050.000 DKK på virksomhedsbidraget. 

 

at MR-SAM – udover de afsatte midler i det oprindelige budgetforslag – afsætter 

1.000.000 DKK til at styrke samarbejdet om antibiotikaresistens. 

 

at MR-SAM afsætter 1.000.000 DKK til at styrke det nordiske kriseberedskab på social-, 

sundheds- og ligestillingsområdet. 

 

at MR-SAM – udover de afsatte midler i det oprindelige budgetforslag – afsætter 

500.000 DKK til at styrke NordJobb. 

 

at MR-SAM afsætter 500.000 DKK til en særlig markering af Nordens Dag 2023 for unge 

i skoler i Norden. 

 

Udover ovenstående budgetkompromis indgik følgende også som en del af budget-

kompromisset:  
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At MR-SAM konstaterer – i forlængelse af dialogen med Nordisk Råd – følgende:  

 

at det er aftalt, at der skal være dialog mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd for 

så vidt muligt at opnå fælles forståelse om budgetrammer og -principper for en kom-

mende budgetperiode. 

 

at det er aftalt at fortsætte dialogen med Nordisk Råd om at etablere et eventuelt mini-

sterråd for transport.  

 

at det er aftalt, at det nuværende og kommende formandskab i Nordisk Ministerråd 

mødes med det nuværende og kommende præsidentskab i Nordisk Råd i slutningen af 

2022 for at drøfte om det nordiske budgetarbejde fremover. 

 

For at styrke og forbedre samarbejdet mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om 

det nordiske budget (Nordisk Ministerråds budget) har Nordisk Råd leveret konkrete 

ønsker om budgetprioriteringer til Nordisk Ministerråd tidligere og allerede i januar må-

ned. Efter dette har der været flere møder og dialog mellem Nordisk Råds præsident-

skab og Nordisk Ministerråds formandskab om budget 2023.   

 

14. december 2021 mødtes Nordisk Råds præsidentskaber 2021 og 2022 med Nordisk 

Ministerråds formandskaber 2021 og 2022 som opfølgning på budgetkompromisset i 

forbindelse med budget 2022.  

Mødet havde blandt andet til formål at bygge broer tværs over år og præsidentskaber/ 

formandskaber, og at bygge broer mellem forhandlinger og aftaler på tværs af år, for 

således at forbedre og styrke budgetarbejdet, den politiske dialog og det nordiske sam-

arbejde. Parterne drøftede opfølgning på budgetkompromisset for budget 2022, for-

slag til ny budgetproces og det kommende budget 2023. 

 

21. december 2021 sendte Nordisk Ministerråds formandskaber 2021 og 2022 brev til 

Nordisk Råds præsidentskaber 2021 og 2022 med tak for et godt møde, samt løfte om 

at de vil arbejde videre med forslaget til ny budgetproces sammen med samarbejdsmi-

nistrene, og med et ønske om at modtage prioriteringerne hos Nordisk Råd vedrørende 

budget 2023 hurtigst muligt i det nye år for at kunne følge op på disse ønsker bedst mu-

ligt. 

 

11. januar 2022 sendte Nordisk Råds præsidentskaber 2021 og 2022 brev til Nordisk Mi-

nisterråds formandskaber 2021 og 2022 om Nordisk Råds ønsker om prioriteringer i det 

nordiske budget for året 2023. Nordisk Råds prioriteringer tog udgangspunkt i ind-

komne ønsker fra Nordisk Råds udvalg, partigrupper og Præsidiet.  

Dette relativt tidlige indspil var i overensstemmelse med Nordisk Råds forslag til for-

bedret budgetproces – og også i overensstemmelse med ønsket fra Nordisk Ministerråd 
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om, at Nordisk Råd gerne skal komme med ønske om prioriteringer inden beslutning 

om budgetrammerne hos sektorerne på MR-SAM møde i februar.  

 

25. januar 2022 deltog Nordisk Ministerråds formandskab på præsidiemøde, hvor den 

norske samarbejdsminister, som er formand for Nordisk Ministerråd i år, diskuterede 

budget 2023 og ny budgetproces sammen med Præsidiet.  

Præsidiet gav præsidentskabet fortsat mandat til at fortsætte forhandlingerne.  

Nordisk Råds budgetordførere havde også møde, hvor Nordisk Råds prioriteringer i for-

bindelse med budget 2023 og forslag til ny budgetproces behandledes. 

 

8. februar 2022 deltog Nordisk Råds præsidentskab i Nordisk Ministerråds MR-SAM 

møde, hvor præsidenten fik mulighed for at fremlægge Nordisk Råds ønsker om priori-

teringer i budget 2023, samt forslaget til ny budgetproces, for samarbejdsministrene. 

Dette møde har ikke været almindeligt, men var et ønske fra Nordisk Råds side for at 

styrke den politiske dialog, og Nordisk Ministerråd var enigt heri. 

Senere på samme møde besluttede MR-SAM om budgetrammer for Nordisk Minister-

råds sektorer i budget 2023. Denne beslutning var at holde fast i den oprindelige 4-årige 

budgetplan for 2021-2024. Dermed blev budgetkompromisset mellem Nordisk Råd og 

Nordisk Ministerråd om budget 2022 (15,1 mio. DKK m.m.) ikke taget med i budget-

rammerne for 2023. Der blev i rammerne for 2023 heller ikke taget hensyn til ønskerne i 

brevet fra Nordisk Råd til Nordisk Ministerråd om ikke at gennemføre relativt store be-

sparelser indenfor kultur og uddannelse i 2023.  

 

7. marts 2022 mødtes Nordisk Råds præsidentskab og Nordisk Ministerråds formand-

skab i Oslo til budgetforhandlinger vedrørende det nordiske budget for året 2023. For-

slaget til ny budgetproces blev også drøftet. På mødet fremlagde Nordisk Ministerråd 

et forslag til budgetkompromis med 17 ændringsforslag på i alt 15,0 MDKK. 

 

18. marts 2022 mødtes Nordisk Råds præsidentskab og Nordisk Ministerråds formand-

skab på et digitalt budgetforhandlingsmøde. Nordisk Råd meddelte, at de kunne god-

tage 15 af de 17 ændringsforslag, men at de 2 ændringsforslag, som var beløb som kul-

tursektoren og uddannelseskulturen skulle prioritere i samråd med Nordisk Råds udvalg 

for Kundskab og Kultur indeholdt for lave beløb. 

19,4 MDKK adskilte parterne. Forskellen skyldtes især, at Nordisk Råd tog udgangs-

punkt i budget 2022, og ønskede ikke besparelser indenfor nordiske kultur- og uddan-

nelsessektorerne i budget 2023 relativt til budget 2022. Nordisk Ministerråd tog ud-

gangspunkt i den 4-årige budgetramme for 2021-2024, som bl.a. inkluderer relativt 

store besparelser inden for den nordiske kultur- og uddannelsessektor for at finansiere 

andre nordiske projekter. 
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21. marts 2002 havde Budgetordførerne og Præsidiet møder i forbindelse med Nordisk 

Råds temasession. Der blev orienteret og diskuteret om status med budgetfor-handlin-

gerne inklusiv konkrete de ændringsforslag som Nordisk Ministerråd var kommet med, 

og det seneste forslag til kompromis fra Nordisk Råd. Budgetordførerne og Præsidiet 

stillede sig bag dette. 

 

26. april 2022 mødtes MR-SAM bl.a. for at drøfte budgetforhandlingerne.  

 

Maj 2022: Efter MR-SAM mødet sendte formandskabet hos Nordisk Ministerråd brev til 

Nordisk Råds præsidentskab om, at Nordisk Ministerråd ønsker at fortsætte forhandlin-

gerne, men at man ikke kan gå alle ønsker hos Nordisk Råd i møde, og at MR-SAM hol-

der fast i nogle principper for budget 2023. 

 

Nordisk Råds præsidentskab sendte svarbrev til Nordisk Ministerråds formandskab med 

ønske om at fortsætte forhandlingerne, samtidig som det konstateres at parterne er 

uenige om udgangspunktet for forhandlingerne m.m. For at komme videre med for-

handlingerne foreslås, at uenigheden om principper og udgangspunkt vedr. budgetfor-

handlingerne tages op i forbindelse med forberedelserne til de næste flerårige budget-

rammer, således at det så vidt muligt sikres, at Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er 

enige om principper for og indholdet i de kommende flerårige rammer. 

 

2. juni 2022 mødtes Nordisk Råds præsidentskab og Nordisk Ministerråds formandskab 

og indgik aftale om et forslag til budgetkompromis vedrørende Nordisk Ministerråds 

budget 2023, som skulle godkendes af Præsidiet og af samarbejdsministrene (MR-

SAM).  

Forslaget til budgetkompromis udgjorde budgetændringer på 22,5 mio. DKK, heraf 

største delen til Nordisk kultur og uddannelse. 8,75 mio. DKK ekstra til MR-K, 6,5 mio. 

DKK ekstra til MR-U, 3 mio. DKK ekstra til at støtte projekter hos nordiske unge inden-

for klima og biodiversitet, samt 4,25 mio. DKK ekstra til en række andre initiativer. Som 

del af budgetkompromisset for budget 2023 blev også aftalt, at Nordisk Råd og Nordisk 

Ministerråd arbejder for så vidt muligt at opnå fælles forståelse om budgetrammer og -

principper for en kommende budgetperiode. Derudover blev det også aftalt at fort-

sætte dialogen om et transportministerråd, samt at nuværende og kommende præsi-

dentskaber og formandskaber mødes for at drøfte det nordiske budgetsamarbejde 

fremover. 

Budgetkompromisset blev sent ud til Præsidiet i skriftlig procedure for at gøre det mu-

ligt at vende tilbage til Nordisk Ministerråd med svar hurtigst muligt og inden MR-SAM 

skulle tage stilling til generalsekretærens Nordisk Ministerråds budgetforslag for 2023 i 

juni. 
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Sekretariaterne – partigruppe, delegationer, UNR og NRS – behandlede også budget-

kompromisset på Sekretariatskollegiemøde den 7. juni 2022. 

Budgetkompromisset blev godkendt i skriftlig procedure med bemærkninger. 

 

23. juni 2022 mødtes Nordisk Råds budgetordførere sammen med præsidentskab og 

rådsdirektør for at drøfte budgetkompromisset og Nordisk Ministerråds budgetforslag 

2023 nærmere.  

 

29. juni 2022 behandlede Nordisk Råds Præsidium Nordisk Ministerråds generalsekre-

tærens budgetforslag 2023 som inkluderede aftalen om budgetkompromis med Nor-

disk Råd. 

Efterfølgende sendte Nordisk Råds præsidentskab brev til Nordisk Ministerråds for-

mandskab med bekræftelse af, at Nordisk Råds Præsidium har godkendt budgetkom-

promisset, og Nordisk Ministerråds formandskab sendte brev til Nordisk Råds præsi-

dentskab med bekræftelse af, at samarbejdsministrene har godkendt budgetkompro-

misset.  

 

Budgetkompromisset blev således en del af det endelige ministerrådsforslag om Nor-

disk Ministerråds budget 2023. MR-SAM vedtog det endelige ministerrådsforslag i sep-

tember. I henhold til oplysninger fra Nordisk Ministerråds sekretariat var ministerråds-

forslaget talmæssigt identisk med generalsekretærens budgetforslag, som Præsidiet 

behandlede og som MR-SAM også behandlede i juni 2022. 

 

I løbet af sommeren har Nordisk Råds partigrupper kunne komme med bemærkninger 

til Nordisk Ministerråds budget 2023, 2024 samt den kommende flerårige budget-

ramme. På september-møderne blev partigruppernes indspil også behandlede i Nordisk 

Råds udvalg og Præsidiet.  

 

Nordisk Råds Udvalg for Kundskab og Kultur skal – i overensstemmelse med budget-

kompromisset – i samarbejde med Nordisk Ministerråds kultur og uddannelsessektorer, 

prioritere to puljer på 6 mio. DKK til undervisning og forskning og 3,75 mio. DKK til kul-

turområdet. Udvalget har behandlet sagen og indspil fra partigrupper m.m. 

 

 

Udvalget for Kundskab og Kulturs synspunkter 

 

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur har på möten den 28 juni och 7 septem-

ber 2022 diskuterat Nordiska ministerrådets förslag till budget för 2023 och de före-

slagna besparingarna på kulturområdet respektive utbildnings- och forskningsområdet.  

  



 

 
8/11 

Ett enigt utskott uppmanar de nordiska samarbetsministrarna att ompröva sitt beslut 

att finansiera gröna satsningar med medel från kultur- och utbildningssektorerna. 

   

Att göra besparingar på dessa områden är ogenomtänkt, orimligt och ohållbart. Tvär-

tom så har behovet av investeringar inom kultur, utbildning och forskning ökat som en 

konsekvens av pandemin.  

Följderna av att bland annat helt dra in anslagen till Orkester Norden, Nordisk littera-

turvecka, Nordiskt debutantseminarium på Biskops Arnö och Nordisk panorama är för-

ödande både för aktörerna och den nordiska publiken.  

 

Inför 2024 aviseras ytterligare besparingar vilket bl.a. betyder att det fasta bidraget till 

Skandinavisk foreningskunstnerhus i Rom/Circolo Scandinavo helt försvinner, att bud-

geterna för de nordiska husen på Färöarna och i Island samt de nordiska instituten på 

Grönland och Åland, Nordiska kulturfonden, Nordisk kulturkontakt och kulturstödspro-

grammen ytterligare urholkas.  

 

På samma sätt har de nordiska utbildningsministrarna sett sig tvungna att skära ner på 

anslagen till bl.a. det nordiska språksamarbetet och på det som görs för att stärka det 

livslånga lärandet i Norden via Nordiskt nätverk för vuxnas lärande.  

 

Utskottet för kunskap och kultur anser att det är omöjligt att bedriva ett långsiktigt kul-

tur- och utbildningssamarbete på dessa premisser. Att varje år tvingas vänta för att se 

om Nordiska rådet i budgetförhandlingarna lyckas återställa hela eller delar av budge-

ten skapar en orimlig arbetssituation för aktörerna inom det nordiska kultur- och utbild-

ningssamarbetet.  

 

Förutom att verksamheter och projekt monteras ner mister man även möjligheten till 

samarbeten med andra finansiärer då nordiska medel alltid kompletteras med, eller 

kommer på toppen av, nationella medel. De aktörer som vill starta upp ett nordiskt pro-

jekt kommer att vara osäkra på om det överhudtaget kommer att finnas en nordisk 

finansiering och därmed kanske skrinlägga idéen.  

 

Med detta sagt anser utskottet att den framförhandlade budgetkompromissen om 

2023 års budget vad gäller utbildningssektorn och kultursektorn är tillfredsställande 

men har följande kommentarer för respektive sektor: 

 

Utbildning och forskning 

Utskottet anser att den framförhandlade öronmärkningen till det nordiska språksam-

arbetet är i underkant med tanke på de stora besparingar som området har genomgått 

under de senaste två åren.  
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Utskottet kommer under oktober att ha en dialog med ÄK-U, som har delegerat bud-

getansvar från MR-U, om de odisponerade 6 miljoner DKK som enligt kompromissen 

ska fördelas efter en dialog mellan UKK och ÄK-U. ÄK-U har sänt in ett förslag som dis-

kuterades på UKK:s möte den 7 september. ÄK-U föreslår att 3 miljoner sätts av till 

NordForsk för att förstärka forskningsprogrammet om barns- och ungas välmående, 

post Covid. 2 miljoner till att förstärka Nätverket för vuxnas lärande och 1 miljon till en 

ny satsning på att skapa större kunskap om hur man lockar fler unga till yrkesutbild-

ningar. 

 

UKK ställde sig bakom detta förslag till fördelning men kommer att framföra sin oro för 

att finansieringen för att stärka det nordiska språksamarbetet urholkas. 

 

Kultursamarbetet 

UKK anser att den framförhandlade öronmärkningen av medel är tillfredsställande med 

undantag för de 50 000 DKK som går till Orkester Norden. Orkester Norden kommer att 

prioriteras i den kommande dialogen med de nordiska kulturministrarna under sess-

ionen om de odisponerade 3,75 miljonerna DKK. Vidare kommer UKK att prioritera de 

verksamheter och projekt som enligt kulturministrarnas budgetförslag kommer att bli 

utan bidrag 2023, dvs. Nordiskt debutantseminarium på Biskops Arnö och Nordisk pa-

norama. Utskottet uttryckte även en önskan om att stärka det samiska kultursamar-

betet samt de program som fördelar medel direkt till de nordiska kultur-aktörerna dvs. 

Kultur- och konstprogrammet och Nordiskt Baltiskt Mobilitetsprogram. Utskottet vill 

prioritera insatser som stärker det nordiska språksamarbetet och önskar därför att kul-

tur- och språkprogrammet Volt stärks. 

 

Utskottet anser även att de i budgetkompromissen öronmärkta medlen till undervis-

ningsplattformen Norden i skolan är otillräckliga och borde ökas.  

 

Præsidiets synspunkter 
Præsidiet konstaterer, at Nordisk Råd har fået flere ønsker om prioriteringer i budget 

2023 med i budgetkompromisset. Da der har været forhandlinger, og to parter skal 

enes, har Nordisk Råd dog ikke fået alle ønskerne med i kompromisset. Den største 

uenighed har været udgangspunktet for forhandlingerne og princippet med den faste 4-

årige budgetramme for 2021-2024 med relativt store besparelser inden for kultur og ud-

dannelse.  

 

Budgetkompromisset indeholder 22,5 mio. DKK, hvoraf største delen går til at styrke 

nordisk kultur, uddannelse og forskning, men hvor der også afsættes betydelige beløb 

til andre initiativer.  
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Præsidiet lægger stor vægt på, at der - som del af budgetkompromisset for budget 

2023 - også er aftalt, at Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd arbejder for så vidt muligt 

at opnå fælles forståelse om budgetrammer og -principper for en kommende budget-

periode. Derudover er det også aftalt at fortsætte dialogen om et transportministerråd, 

samt at nuværende og kommende præsidentskaber og formandskaber mødes for at 

drøfte det nordiske budgetsamarbejde fremover. 

 

Præsidiet synes at det er positivt, at relativt store beløb afsættes, også i budgetkom-

promisset, som Nordisk Råds udvalg skal være med til at afgøre, hvilke konkrete akti-

viteter skal prioriteres. Dette gøres i dialog og samarbejde mellem sektoren og Nordisk 

Råds medlemmer i udvalget. Dette er en god måde at styrke den politiske dialog og 

samarbejdet mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, og at forankre budgettet 

endnu bredere hos flere af Nordisk Råds parlamentarikere. 

 

Præsidiet stiller sig bag synspunkterne hos Udvalget for Kundskab og Kultur herunder 

opfordringen til Nordisk Ministerråd om at revurdere besparelserne indenfor uddan-

nelse, forskning og kultur, samt prioritering af de puljer, som er afsat i budgetkompro-

misset mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd til kultur, uddannelse og forskning. 

 

Præsidiet finder overordnet, at planer om besparelser i Nordisk Ministerråds budget-

ramme indenfor Nordisk Ministerråd for Kultur og Nordisk Ministerråd for Uddannelse 

og Forskning er baseret på en beslutning hos samarbejdsministrene fra februar 2020, få 

dage inden Norden blev ramt af Covid-19 med deraf følgende nedlukninger og restrikti-

oner. Denne tid har gået hårdt ud over mange, ikke mindst kulturlivet, vores unge og 

uddannelser. Da vi i Norden er ramt af en af de største pandemier i nyere tid, kræves 

også at der tages hensyn til dette i Nordisk Ministerråds budget. 

 

Nordisk Råd har ønsket, at de besparelser som blev vedtaget inden pandemien sættes 

på pause indtil Nordisk Ministerråd har udarbejdet en bebudet evaluering og konse-

kvensanalyse, og vurderet de planlagde nedskæringer i forhold til den nye virkelighed 

som det nordiske samarbejde, herunder kulturlivet og uddannelser, er del af. 

 

Præsidiet mener, at unges deltagelse i de politiske beslutningsprocesser og implemen-

tering af Verdensmålene, Paris aftalen og FN’s aftale for biodiversitet er en vigtig del af 

dagsorden for at kunne opnå en grøn omstilling af vores samfund. De nordiske lande 

støtter og må forsat støtte det engagement der blomstrer blandt ungdommen. Derfor 

skal arbejdes videre med en god løsning, som kan skabe finansielt grundlag for, at de 

mange gode initiativer og forslag som unge i Norden har, skal kunne realiseres. Dette 

passer også godt overens med den nordiske vision 2030, om at Norden skal være ver-

dens mest bæredygtige og integrerede region. 
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Præsidiet anser, at Nordisk Råd har nu i flere år henvendt sig til Nordisk Ministerråd 

med det tidsaktuelle ønske om at få reetableret Ministerrådet for Transport, via Nor-

disk Råds rekommandationer, indspil til Handlingsplanen, og foreslåede ændrede bud-

getprioriteringer. Et reetableret Ministerråd for Transport stemmer godt overens med 

Vision 2030, både med hensyn til integration og grøn omstilling, samt med hensyn til 

kriseberedskab, sikkerhedspolitik m.m. Præsidiet understreger, at rådet fortsat ønsker 

at et Ministerråd for Transport/Infrastruktur etableres. 

 

Præsidiet kan konstatere, at Nordisk Ministerråd har haft ubrugte midler og overskud i 

de senere år. Præsidiet synes, at Nordisk Ministerråd burde afsætte dele af denne over-

skud til at finansiere de prioriteringer som ønskes indenfor den grønne omstilling i 

handlingsplanen og budgetrammeperioden 2021-2024. Dermed kunne besparelser in-

denfor nordisk samarbejde indenfor kultur, uddannelse og forskning undgås, samtidigt 

som Nordisk Ministerråd kunne afsætte ekstra midler til projekter vedrørende miljø og 

klima. Præsidiet finder desuden at det ville være naturligt at Nordisk Råd får mulighed 

for at få indflydelse på disponering af mulige ubrugte midler. 

 

Præsidiet synes, at budgetforhandlingerne i forbindelse med Nordiske Ministerråds 

budget 2022 og 2023 har været et skridt i den rigtige retning for at styrke samarbejdet, 

men vil påpege, at der fortsat er behov for et tættere samarbejde mellem Nordisk Mini-

sterråd og Nordisk Råd - politisk og administrativt - i den fremtidige budgetproces. 

Præsidiet ser derfor frem til, at det nuværende og kommende formandskab i Nordisk 

Ministerråd mødes med Nordisk Råd i december 2022 for at indlede drøftelser om det 

nordiske budgetarbejde fremover 

 

 

Norden, den 12. oktober 2022 
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