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BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG

Præsidiets betænkning over

Medlemsforslag
om att anpassa Nordiska rådets organisation
till den förändrade utrikes- och säkerhetspoli-
tiska situationen

1. Præsidiets forslag

Præsidiet foreslår,

at Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere i anledning af Med-
lemsforslag om att anpassa Nordiska rådets organisation till den
förändrade utrikes- och säkerhetspolitiska situationen

2. Baggrund

Nordisk Råd har i de senere år engageret sig kraftigere i forhold til uden-
rigs- og sikkerhedspolitik. Det har givet sig udslag i temasessioner om
Arktis, forsvarspolitik og senest krisen i Ukraine. Der har været afholdt to
rundbordssamtaler med nordiske forsvarsministre mfl., og de årlige sessi-
on har de seneste år også haft stadig mere fokus på udenrigs- og sikker-
hedspolitik.

Både Præsidiet og Nordisk Råds interne Reformgruppe har drøftet forslag
om f.eks. et særligt udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg, men foreløbig
har der ikke været generel tilslutning til ideen, da mange mente det ville
reducere Præsidiet til et administrativt udvalg.

3. Høring

Bertel Haarder (V) fremlagde på vegne af Midtergruppen medlemsforsla-
get på sessionen i Stockholm den 28.oktober 2014. Han sagde bl.a.:

”Der er behov for et sted, hvor vi kan drøfte udenrigs- og forsvarsspørgs-
mål, men vi har ikke et sådant sted. Vi har i Midtergruppen længe ment,
at der burde nedsættes en arbejdsgruppe under Præsidiet, som kan drøf-
te, hvordan man bedst kan få et forum, hvor disse ting kan drøftes. Tænk
på, at der jo ikke findes et eneste parlament i verden, som ikke har et ud-
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valg, som drøfter for eksempel forsvar. Det har alle de nordiske lande. Det
er mærkeligt, at Nordisk Råd så ikke også har det, specielt når nu nordisk
forsvarssamarbejde er blevet så stærkt, som det er, med støtte fra alle
landene, med nye initiativer og med en meget positiv udvikling.”

Det blev kommenteret positivt af Høgni Hoydal (T) på vegne af Den Ven-
stresocialistiske Grønne Gruppe:

”Jeg er enig med Midtergruppen i, at vi savner et forum, som kan have
det som sit eneste fokus at behandle udenrigs- og forsvarspolitik.”

Forslaget blev ikke kommenteret af de øvrige partigrupper under debatten
på sessionen. Som ovenfor nævnt har der dog tidligere været debat i
Præsidiet og i Reformgruppen om tilsvarende udspil, hvor der ikke har
været tilslutning til ideen om at flytte disse temaer fra Præsidiet.

4. Præsidiets synpunkter

Forretningsorden for Nordisk Råd behandler i paragraf 26 Præsidiets sær-
lige opgaver:

..Præsidiet (skal) behandle overordnede politiske og administrative
spørgsmål herunder Nordisk Råds og Nordisk Ministerråds budget samt
udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.

Reformgruppen kommer med forslag også til Nordisk Råds struktur, og
det er naturligvis også muligt organisere sig anderledes eller at nedsætte
mindre arbejdsgrupper under Præsidiet. Hvis Præsidiet helt skal overlade
udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål til et særligt udvalg, vil det
dog kræve opdatering af Forretningsorden, senest opdateret i 2012. De
endelige svar på ny organisering af Nordisk Råds struktur bliver afgjort i
forbindelse med behandling af forslag til Reformgruppens ideer, men indtil
nu har der ikke været generel tilslutning i Præsidiet til at overgive disse
spørgsmål til et andet forum.

5. Konklusion

Præsidiet foreslår,

at Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere i anledning af Med-
lemsforslag om att anpassa Nordiska rådets organisation till den
förändrade utrikes- och säkerhetspolitiska situationen

Mariehamn den 27. Januar 2015
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