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Plenarforsamling ved Nordisk Råds temasession 

Nordisk Råds Præsidium har givet Nordisk Råds præsidentskab mandat til at udarbejde 

forslag til supplerende regler for plenarforsamlingen (forretningsordenens §21). Præsi-

dentskabet har udarbejdet flg. forslag: 

 

 

1. Mødelederens rolle 
Under plenarforsamlingen skal mødets leder sikre at disse regler overholdes herunder 
at: 
- partigruppernes talspersoner så vidt muligt får ordet i henhold til gruppernes størrelsesorden 
- 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 
- Alle præsentationer af forslag, redegørelser, orienteringer og taler tages fra talerstolen 
- Nordisk Råds medlemmer og regeringsrepræsentanter har 3 minutter til at præsentere forslag 

og betænkninger samt 2 minutter ved øvrige taler i debatten.   

Taleret for observatør, 

- Repræsentant for Samisk Parlamentarisk Råd har taleret under alle dagsordenspunkter og 
har 2 minutter ved taler i debatten 

Taleret for gæster 

- Repræsentant for Ungdommens Nordisk Råd har taleret under alle dagsordenspunkter og har 
2 minutter ved taler i debatten 

- Sessionens øvrige gæster har taleret under punktet ”Energi og sikkerhed” og har 2 minutter 
ved taler under dette punkt. 
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Særlige regler 

For dagsordenens punkt 2 Energi og sikkerhed 

- Nordisk Råds vicepræsident har 3 min.  
- Islands miljø-, energi- og klimaminister har 5 min 

For dagsordenens punkt 9.1 Politiske ideer til Nordens handlingsplan 2025 2030, Indledning til 

temadebat 

- Nordisk Råds præsident har 10 min.  
- Islands samarbejdsminister har 10 min. 
- Ekstern oplægsholder/e har i alt 25 min. 

Replikker 
- Alle replikker tages fra egen stol 
- Medlemmer og regeringsrepræsentanter kan gives adgang til replik på alle taler 
- Hvis der ønskes replik, må det signaleres under talen eller ved talens afslutning 
- Den som replikken rettes til, bør gives mulighed for at svare omgående 
- For hver replik og svaret på denne 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 re-

plikker i samme replikskifte 

 

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. 
- Ministre og gæster råder over 2 pladser hver. 
- Samisk Parlamentarisk Råd og Ungdommens Nordiske Råd kan råde over op til 2 pladser hver. 
- Ungdommens Nordiske Råd har to pladser som kan besættes efter Ungdommens Nordiske 

Råds eget ønske ud fra dagsordenen.  

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

afstemning håndteret af Nordisk Råds sekretariat.  

Protokollering 
- protokollering af sessionen sker ved lydoptagelse. 

 

Præsidiet henviser i øvrigt til Forretningsordenen for Nordisk Råd 


