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Præsidiets betænkning over

Ministerrådsforslag
om revidering af vedtægter for Nordisk Råds priser
1. Præsidiets forslag
Præsidiet foreslår, at
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd,
at gennemføre ministerrådsforslag om revidering af vedtægter for
Nordisk Råds priser.
at det indarbejdes i håndbogen for Nordisk Råds Miljøpris, at Miljøog Naturressourceudvalget har mulighed for at komme med indspil
til tema for miljøprisen.
2. Baggrund
Nordisk Råd vedtog i 212 at rekommandere Nordisk Ministerråd følgende:
at vedtægterne for de fire priser sammenskrives til et samlet sæt vedtægter med plads til de fire priser. Det nye sæt vedtægter skal harmonisere
nomineringsperioderne. Vedtægterne skal træde i kraft 1. januar 2014
Siden da har det pågået et omfattende arbejde med at revidere vedtægterne for Nordisk Råds priser. Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har stået sammen i engagementet og ønsket om at effektivisere og modernisere
Nordisk Råds priser og øge transparensen. Priserne udgør et vigtigt element i det nordiske samarbejde og repræsenterer nogle af de mest prestigefyldte priser i Norden, og nyder stor international anerkendelse. Derfor er det vigtigt, at betingelserne og administrationen af priserne tages
op til revurdering.
Det er derfor også med glæde at konstatere den seriøsitet, som ministerrådet har lagt i arbejdet med rekommandationen og de forhandlingsmøder, der har pågået. Nordisk Råds Kultur- og Uddannelsesudvalg, Miljø- og
naturressourceudvalget og præsidium har været orienteret og inddraget
undervejs, og der har været et konstruktivt samarbejde forud for dette
ministerrådsforslag.
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3. Høring

Nordisk Råd

Kultur- og Uddannelsesudvalg og Miljø- og naturressourceudvalget har
haft ministerrådsforslaget til høring på møderne den 9. september 2015.
Begge udvalg bifaldt revideringerne. De synspunkter som utvalgene har
givet udtryk for, er i høj grad tilgodeset i det fremlagte forslag.
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Miljøudvalget påpeger dog, at det gerne ser, at udvalget har mulighed for
at komme med indspil til tema for miljøprisen, og foreslår derfor at det
indarbejdes i håndbogen for Nordisk Råds miljøpris. Dette synspunkt er
derfor taget med i rekommandationen.
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4. Præsidiets synspunkter
Præsidiet er særdeles tilfreds med den omlægning, som Nordisk Råds priser har været igennem de seneste år. Frem til 2011, hvor Nordisk Råd
igangsatte en arbejdsgruppe til at belyse priserne, er der sket flere positive ændringer. Perioderne for nomineringerne er ændret, offentliggørelse
og overrækkelse af vindere sker samtidigt, diplomet er udskiftet med
Nordlys statuetten og vedtægterne er revideret med henblik på øget ensartethed for priserne. Alt sammen med til at modernisere og synliggøre
Nordisk Råds priser, som nyder stor international opmærksomhed. Derfor
tilslutter Præsidiets sig Ministerrådsforslag B303/præsidiet.
Reykjavik, den 27. oktober 2015
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