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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

 

jäsenehdotusta paremmasta yhteistyöstä 

Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden 
ministerineuvoston välillä 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa,  

että Pohjoismaiden neuvosto ei jatka jäsenehdotuksen  

A 1666/presidiet käsittelyä (jäsenehdotus paremmasta yhteistyöstä 

Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston välillä). 

Taustaa 

Keskiryhmä esitteli käynnissä olevaa uudistus- ja budjettiprosessia käsit-

televän jäsenehdotuksen Reykjavikin istunnossa. Puheenjohtajisto päätti, 

että budjettivastaavat valmistelisivat ehdotuksen, koska siinä oli paljolti 

kyse Pohjoismaiden ministerineuvoston budjettipriorisoinneista. Puheen-

johtajiston budjettivastaavat keskustelivat ehdotuksesta kokouksessaan 

18. huhtikuuta 2016. Ehdotus on seuraava: 

  

Keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismai-

den ministerineuvostolle, 

 että se yhteistyössä Pohjoismaiden neuvoston kanssa käynnistää 

prosessin tiettyjen toimintojen yhdistämiseksi tavoitteena paran-

taa toimistojen välistä yhteistyötä ja palvelua sekä tehostaa toi-

mintaa.  

 

Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat kuiten-

kin kaksi erillistä poliittista ja juridista organisaatiota. Näillä kahdella or-

ganisaatiolla on eri tehtävät, eri toimeksiantajat ja eri rahoitus.  Jotta or-

ganisaatioiden välistä yhteistyöstä voitaisiin edistää, ne toimivat samoissa 

tiloissa Kööpenhaminassa ja niillä on yhteisiä sihteeristötoimintoja, kuten 

henkilöstöosasto, talousosasto, vahtimestaripalvelut, tulkkaus, viestintä. 

Koska organisaatioilla on erilaiset tehtävät, sihteeristö ei pidä mahdollise-

na, että ne voisivat jakaa muita toimintoja ja muuta henkilöstöä.  
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Puheenjohtajiston näkemykset 

 

Puheenjohtajisto keskusteli ehdotuksesta budjettivastaavien ehdotuksen 

pohjalta. Se katsoi, ettei ehdotuksen käsittelyä ollut syytä jatkaa. Puheen-

johtajistossa tuettiin kuitenkin sitä, että saataisiin yleiskatsaus niistä osa-

alueista, joilla Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineu-

voston sihteeristöt tekevät tällä hetkellä yhteistyötä ja millä osa-alueilla 

sitä ei pidetä mahdollisena. Sihteeristö sai tehtäväksi laatia luettelon näis-

tä osa-alueista. 

 

Edellä esitetyn perusteella puheenjohtajisto katsoi – budjettivastaavien 

ehdotuksen pohjalta – ettei ehdotuksen käsittelyä ole syytä jatkaa. 

 

Oslossa 19. huhtikuuta 2016 

Carl Haglund (sv) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Hans Wallmark (M) 

Henrik Dam Kristensen (S), presi-

dentti 

Höskuldur Þórhallsson (F) 

Michael Tetzschner (H) 

Mikkel Dencker (DF), varapresi-

dentti 

 

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir (A) 

Penilla Gunther (kd) 

Phia Andersson (S) 

Sonja Mandt (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

Wille Rydman (kok.) 

 

 


