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Effektivisering af Nordisk Råds rekommandationer
1. Rekommandation
Rekommandationen har følgende ordlyd:
Nordisk råd rekommenderer Nordisk Ministerråd:
at alle rekommandationer fra Nordisk Råd bliver substansbehandlet
på ministerniveau
at bidrage til at kontakten mellem rådene styrkes på alle niveauer
at der gives en særskilt begrundelse i de tilfælde, hvor rekommandationen ikke følges op
2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd
Nordiska ministerrådet vill generellt meddela att man anser att rekommendationer är ett välfungerade redskap i dialogen mellan Nordiska ministerådet och Nordiska rådet. Nordiska ministerrådet ser positivt på den
utredning som Nordiska rådet genomfört om hur rekommendationer följts
upp och anser att rapporten kommer med många goda förslag till en effektivering av hanteringen av rekommendationer.
Första att-satsen:
Ministerrådet är principiellt enig med Nordiska rådet om att alla rekommendationer från rådet bör substansbehandlas på ministernivå. Ministerrådet strävar samtidigt efter att rekommendationerna besvaras snabbt
och att svaren är av god kvalitet. I denna förbindelse har ministerrådet
uppmärksammat att Nordiska rådet tidigare önskat att erhålla snabbare
svar på rekommendationer, bland annat i rekommendation 27/2011 som
besvarades förra året. Detta önskemål har ministerrådet tagit hänsyn till,
bland annat genom att löpande sända godkända rekommendationsmeddelanden till Nordiska rådet.
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Det uppstår dock ofta ett dilemma mellan behandling på politisk nivå och
snabba svar. Flera ministerråd har endast ett möte per år, som kan
inträffa efter att rekommendationsmeddelandena bör vara inlämnade till
Nordiska rådet. I vissa fall skulle en ministerbehandling av en
rekommendation således betyda en behandling i skriftligt förfarande,
alternativt en längre saksbehandlingstid.
Ministerrådet ingår gärna i en dialog med Nordiska rådet om hur man kan
säkra en behandling av rekommendationer/framställningar som tillgodoser
kraven på både effektivitet och behandling på politisk nivå.
Andra att-satsen:
Efterföljande Stellan Ottossons rapport uppmanade samarbetsministrarna
i mars 2009 alla ministerråd att stärka samarbetet med Nordiska rådet.
Det finns dock för närvarande inga gemensamma principer för hur
samarbetet ska organiseras utan varje sektor organiserar samarbetet på
lämpligast sätt.
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Nordiska ministerrådet anser att dialogen mellan ministerrådet och
Nordiska rådet idag är god och fungerade, men ställer sig naturligtvis
positivt till förbättringsförslag. Nordiska ministerrådet önskar som
utgångspunkt
alltid
tillmötesgå
Nordiska
rådets
önskan
om
informationsutväxling och gemensamma möten om en specifik
frågeställning. Ministerrådet vill dock avråda från att man genom ett
formaliserat regelverk/plan upprättar en struktur med möten utan
substans.
Tredje att-satsen:
Ministerrådssekretariatet har utarbetat en omfattande manual för
besvarandet av rekommendationer/framställningar, som detaljerat
beskriver vilka element ett välmotiverat svar ska innehålla. Om Nordiska
rådet upplever att ministerrådet inte ger tillfredställande motiveringar i
rekommendationsmeddelandena kan samarbetsministrarna rikta en
uppmaning till sektorerna om att rekommendationssvaren ska skrivas
med beaktande av dessa riktlinjer. Här vill ministerrådet även uppmana
till
dialog
mellan
ministerrådet
och
Nordiska
rådet
om
rekommendationerna, både vid förberedelsen av en kommande
rekommendation, i svarprocessen och efter att svaret har inlämnats.
Denna dialog är viktig för att säkra en rätt inriktning av
rekommendationerna, kvalificerade svar, samt insikt i de relevanta
aktiviteterna och synpunkterna.
Nordiska ministerrådet anser att rekommendationen kan avskrivas.
3. Udvalgets betænkning
Kontrollkomiteen
ministerråd.

noterer

med

tilfredshet

meddelelsen

fra

Nordisk

Komiteen er informert om at samarbeidsministrene på sitt sommermøte
2013 besluttet at svar på rekommandasjoner fra Nordisk råd fremover bør
substansbehandles på politisk nivå og godkjennes av de relevante
fagministre på et møte, eller i en skriftlig prosedyre. Komiteen er
oppmerksom på at dette kan innebære at behandling av enkelte
rekommandasjoner vil kunne ta lengre tid.
Komiteen noterer at Nordisk ministerråds sekretariat legger vekt på å
videreutvikle og styrke informasjonsutveksling og dialog med Nordisk råds
sekretariat, og at det er tatt skritt i denne retning. Komiteen oppfordrer
rådsdirektøren og Nordisk ministerråds generalsekretær til å støtte og
videreutvikle denne dialog, men samtidig unngå unødige regelverk og
byråkratiske prosesser.
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Komiteen noterer opplysningen om manual for medarbeidere for å utvikle
meddelelser på Nordisk råds rekommandasjoner og fremstillinger.
Rekommandasjonen spiller en fundamental rolle i utviklingen og
innretningen av det nordiske samarbeid. Otte-års regelen innebærer at
det er kontinuerlig behov for opplæring, som sikrer at alle relevante
medarbeidere i Nordisk ministerråds sekretariat, har kunnskap om den
viktige rolle rekommandasjonen spiller i dialogen mellom Nordisk råd og
Nordisk ministerråd.
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