
BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG 
 

22-00219-9 

chrsun 

 

Forslag  A 1923/PRE    

Behandles af Præsidiet   

  

  

Betänkande över medlemsförslag om att öka grundfinans-

ieringen för nordiska samarbetsorganisationer 

Præsidiet foreslår, 

at Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere med medlemsforslag A 1923/PRE  

 

Baggrund 

Det är viktigt att det nordiska samarbetet styrs så att visionsmålen för 2030 om 
Norden som världens mest integrerade och klimatsmarta region uppnås. Vi står 
nu inför en halvtidsutvärdering som ska lägga grunden för kommande års bud-
getar. Vi noterar att den nordiska budgeten över tid har krympt som andel av de 
nationella budgetarna. I praktiken innebär det att det nordiska samarbetet blir 
allt mer underfinansierat. Om detta går ut över möjligheten för de nordiska 
medborgarna att mötas över gränserna så motverkar det i grunden den vision vi 
vill förverkliga. 
 
Det finns idag flera finansieringsmöjligheter för nordiska samarbetsorganisat-
ioner. Trots detta vittnar många av dem om svårigheter att finansiera sin verk-
samhet. Till exempel när det gäller att etablera nya nätverk och samarbeten. 
Men när verksamheten inte tydligt kan beviljas medel från internationell/EU-
nivå, och inte heller är uppenbart berättigad till nationellt stöd, faller man lätt 
mellan stolarna. Över tid har också de stöd som finns att söka på nordisk nivå 
blivit allt mer avgränsade och projektorienterade. 
 
Att det i dag finns möjlighet att söka stöd för konkreta projekt och aktiviteter är 
viktigt, och den möjligheten ska bevaras och utvecklas. Men för att dessa medel 
ska kunna komma till användning måste det också finnas starka och livaktiga or-
ganisationer som kan söka och driva meningsfulla projekt. Nackdelen med att 
nordiska samarbetsorganisationer i hög grad tvingas förlita sig till projektfinan-
siering är att det leder till betydande osäkerhet för berörda organisationer. 
Dessa organisationer är i behov av grundfinansiering men tvingas ständigt skapa 
nya projekt för att överleva. 
 
Möjligheten till grundfinansiering, bättre stöd för etablering av nya nätverk, 
samt fortsatt tillgång till projektmedel är avgörande för att fler nordbor ska 
kunna mötas över nationsgränserna. Dessutom behöver de nordiska 
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ungdomsorganisationerna bättre och långsiktiga finansieringsmöjligheter, då 
deras arbete är avgörande för ett starkt nordiskt samarbete. 
 
Mittengruppen menar därför att man bör skapa bättre villkor för de nordiska 
samarbetsorganisationerna, då det bidrar till att stärka demokratin. Därför bör 
det vara möjligt för fler nordiska samarbetsorganisationer att söka grundfinan-
siering. 
 
I samband med halvtidsutvärderingen och arbetet med kommande budgetpe-
riod anser Mittengruppen att Nordiska ministerrådet bör undersöka möjlighet-
erna för en tydligare strukturell finansiering av nordiska samarbetsorganisat-
ioner. Mittengruppen anser också att en kartläggning bör göras av de nordiska 
ungdomsorganisationernas möjligheter att söka stöd på nationell nivå, för att på 
så sätt skapa en tydligare bild av dessa organisationers förutsättningar. Men 
också för att bättre kunna erbjuda rådgivning till denna typ av organisationer. 

 

 

Præsidiets synspunkter 
Presidiet besluttede at indholdet i medlemsforslaget indgår i indspil fra Nordisk Råd til 

Nordisk Ministerråd vedrørende kommende budgetramme og handlingsplan. 
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