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Betænkning over politisk dialog om Rek 23/2019 

Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden foreslår, at Nordisk Råd efter politisk dialog 

anser rekommandation 23/2019 for færdigbehandlet 

 

Baggrund 
Vid utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens möte den 29 april 2020 beslutade ut-
skottet utifrån ministerrådets svar på Nordiska rådets rekommendation 
https://www.norden.org/sites/default/files/2019-11/Rek.%2023_2019.pdf att lägga 
meddelandet om rekommendation Rek 23/2029 till handlingarna och avvaktar politisk 

dialog.   
  
I svaret på rekommendationen omtalade Nordiska ministerrådet det arktiska tur-
ismsamarbetet som en integrerad del av det mer generella turismsamarbetet i Norden, 
men det gavs ingen tydlig bild av om det finns planer eller finansiering till det som är ex-
plicit för det arktiska perspektivet. På grund av avsaknaden av tydlighet kring detta, fö-
reslogs att utskottet ber om en politisk dialog med ansvariga ministrar kring rekom-

mendationens förslag.  
  
Även om det ligger inom handlingsplanens ansvarsområde och arbetsgruppens mandat 
att också ta sig an särskilda förhållanden som för det arktiska, hade utskottet gärna sett 
att det arktiska tydligare särbehandlades positivt eller lyftes fram tydligare i själva sva-

ret.   
  
På grund av avsaknaden av tydlighet kring detta bad utskottet om en politisk dialog 

med ansvariga ministrar kring rekommendationens förslag.  

 

Politisk dialog 
Den politiska dialogen avhölls den 1 november 2022 men skulle enligt avtal mellan Nor-

diska ministerrådet och Nordiska rådet avhållits inom 12 månader det vill säga före den 

29 april 2021. Nu avhölls mötet mellan utskottet och ministerrådet 31 månader efter be-

slut om poliska dialog.  

 

Vid mötet som representant för ministerrådet deltog Norges näringsminister Jan 

Christian Vestre för att ge information om hur det arktiska turistsamarbetet fungerar 

https://www.norden.org/sites/default/files/2019-11/Rek.%2023_2019.pdf
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som en integrerad del av det nordiska turistsamarbetet samt gav en generell status 

över det nordiska turistsamarbetet. 

 

Udvalgets synspunkter 
Utskottet fann redogörelsen från näringsminister Jan Christian Vestre klargörande och 
förtydligande utifrån den politiska dialogens önskemål.   
  
Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår, att Nordiska Rådet efter politisk  
dialog anser rekommendation 23//2019 som färdigbehandlad.  
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