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Regler for sessionens gennemførelse 2022 (Dokument 2b/2022) 
 

 

Plenarforsamling ved Nordisk Råds session 
Nordisk Råds Præsidium har givet Nordisk Råds præsidentskab mandat til at udarbejde for-

slag til supplerende regler for plenarforsamlingen (forretningsordenens §21). Præsidentska-

bet har udarbejdet flg. forslag: 

 

 

1. Mødelederens rolle 
Mødelederen (præsidenten) har op til 10 minutter til en tale under sessionens åbning. 
Under plenarforsamlingen skal mødets leder sikre at disse regler overholdes herunder at: 

- partigruppernes talspersoner så vidt muligt får ordet i henhold til gruppernes størrelsesor-
den 

- alle opsatte dagsordenspunkter får den tid til behandling, som er afsat 
- indenfor den afsatte tid, bidrage til at skabe en levende debat 
- en debat afsluttes når den afsatte tid er udløbet 

 

2. Taleregler 
Taleret for Nordisk Råds medlemmer og regeringsrepræsentanter 

Nordisk Råds medlemmer har 2 minutter til at præsentere forslag, betænkninger og ved 
øvrige taler i debatten. 

Den nyvalgte Nordisk Råds præsident fra Norge gives 5 minutter til præsentation af præ-
sidentskabsprogram for Nordisk Råd 2023 

Regeringsrepræsentanter har 5 minutter til at redegøre eller orientere, når der ikke er 
en skriftligt forlæg for redegørelsen/orienteringen.  Regeringsrepræsentanter har 2 
minutter når der findes et skriftligt forlæg for redegørelsen/orienteringen. Herudover 
gives 2 minutter til at præsentere forslag samt til øvrige taler i debatten. 

Islands statsminister gives 5 minutter til præsentation af formandsskabsprogram for 
Nordisk Ministerråd 2023 

Taleret for observatør, 
Repræsentant for Samisk Parlamentarisk Råd har taleret under alle dagsordenspunkter 

Taletiden for repræsentanten for Samisk Parlamentarisk Råd er 2 minutter 
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Taleret for gæster 
Repræsentant for Ungdommens Nordisk Råd har taleret under alle dagsordenspunkter 

Taletiden for repræsentanten for Ungdommens Nordisk Råd er 2 minutter 

 
Sessionens Øvrige gæster har taleret under Internationalt samarbejde - taler fra interna-
tionale gæster. Taletiden for gæster er 2 minutter 

Replikker 
Medlemmer og regeringsrepræsentanter kan gives adgang til replik på alle taler 

Hvis der ønskes replik, må det signaleres under talen eller ved talens slut 

Den som replikken rettes til, bør gives mulighed for at svare omgående 

For hver replik gælder en tidsbegrænsning på 1 minut 

For hvert svar på replik gælder en tidsbegrænsning på 1 minut 

Præsidenten afgør antal og rækkefølge af replikker  

Præsidenten kan give samme medlem eller regeringsrepræsentant mulighed for op til to 
replikker i samme replikskifte 

Alle replikker tages fra egen stol 

Særlige taletider 
Taletid: Nordisk topmøde 2022 
Her gives 5 minutter til den norske statsminister til en indledende tale i forbindelse med 
åbningen af topmødet.  

Taletid for øvrige statsministre og regeringsledere er 3 minutter 

Medlemmerne, Samisk parlamentarisk råd og UNR gives 1 minut til spørgsmål og 
kommentarer efter statsministrenes tale, fra egen stol –  præsidiets repræsentant 
samt indmeldte partigrupperepræsentanter prioriteres først. 

Der gives 2 minutter til statsministrenes og regeringsledernes svar. 

 
Taletid: Udenrigsministrenes redegørelse 
Her gives 5 minutter til den norske udenrigsminister til en indledende tale i forbindelse 
med åbningen af punktet.  

Taletid for øvrige nordiske udenrigsministre (en regeringsrepræsentant fra Åland har tale-
ret) er 2 minutter 

Medlemmerne, Samisk parlamentarisk råd og UNR har 2 minutter til en tale efter uden-
rigsministrenes indledende taler. 

Medlemmerne, Samisk parlamentarisk råd og UNR kan gives adgang til replik på 1 minut 
på alle taler. For hvert svar på replik gælder en tidsbegrænsning på 1 minut. 

Der gives 2 minutter til ministrenes svar. 

 
Taletid: Gæstetaler og debat 
at gæstetaleren har taleret til en tale i forbindelse med åbningen af gæstetalerdebatten.  
Taletid for gæstetalerens indledende tale er 20 minutter. 
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Medlemmerne, observatør og UNR gives 1 minut til spørgsmål og kommentarer efter 
en international gæsts tale fra egen stol – indmeldte partigrupperepræsentanter priori-
teres først. 

 
Taletid: Samarbejdsministerens spørgetime 
Den norske samarbejdsminister gives 3 minutter til præsentation af redegørelse. 

Taletid for øvrige samarbejdsministre er 2 minutter 

Medlemmerne, Samisk parlamentarisk råd og UNR gives 1 minut til spørgsmål og 
kommentarer efter samarbejdsministrenes tale, fra egen stol  –  præsidiets repræsen-
tant samt indmeldte partigrupperepræsentanter prioriteres først. 

Der gives 2 minutter til Samarbejdsministerens svar 

Præsidenten kan give medlemmerne ordet til et tillægsspørgsmål 

Taletid: Kriseberedskab i Norden 
Her gives 3 minutter til den norske samarbejdsminister til præsentation af redegørel-
sen, herefter gives 3 minutter til den islandske justitsminister og formand for Haga-
samarbejdet. 

Taletid for øvrige ministre er 2 minutter 

Medlemmerne, Samisk parlamentarisk råd og UNR gives 1 minut til spørgsmål og 
kommentarer efter ministrenes taler, fra egen stol  – indmeldte partigrupperepræsen-
tanter prioriteres først. 

Der gives 2 minutter til ministrenes svar. 

 
3. Øvrige regler for den praktiske afvikling af plenarforsamlingen 
 
Placering i salen 

- Nordisk Råds medlemmer placeres partigruppevis. Så vidt det er praktisk muligt, skal ven-
strefløjen sidde til venstre og højrefløjen til højre set fra podiet. 

- Samisk Parlamentarisk Råd og Ungdommens Nordiske Råd kan råde over op til 2 pladser. 
Ungdommens Nordiske Råd har to pladser som kan besættes efter Ungdommens Nordi-
ske Råds eget ønske ud fra dagsordenen.  

Afstemninger 
- afstemninger sker elektronisk. Såfremt denne teknik ikke er tilgængelig, bruges alterna-

tiv afstemning i overensstemmelse med normal praksis i parlamentet. 

Protokollering 
- protokollering af sessionen sker ved fuldstændig skriftlig protokol samt en fuldstændig 

lydoptagelse 

 

Præsidiet henviser i øvrigt til Forretningsordenen for Nordisk Råd 
 


