
 sida 1 av 2 

PM 

Till 

 
Kopia 

 
Från 

 
Ämne 

Meddelande om rekommendation 33/2012 
 

Meddelande om rekommendation 33/2012  
Nordisk strategi för hållbar utveckling 
 
Rekommendationen lyder: 
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

 
å vedta og gjennomføre Ministerrådsforslaget B 284, Nordisk strategi för hållbar 
utveckling, med de endringer som Nordisk råd foreslår, med forbehold om at 
forslag om de konkrete innsatser fremlegges som ministerrådsforslag i 2013 

 
å sikre at de relevante sektorene, ved planlegning av sitt arbeid 
tar direkte utgangspunkt i strategien og prioriterer oppgaver i henhold til 
strategiens mål, og at det redegjøres til Nordisk råd her om i 2013 

 
Nordiska ministerrådet meddelar: 
De nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) har begärt fackministerråden att omsätta 
strategins långsiktiga målsättningar till konkreta åtgärder med mätbara mål. MR-SAM 
kommer att leverera ett ministerrådsförslag om sektorernas konkreta insatser till Nordiska 
rådet i september 2013. 
 
Nordiska ministerrådet är enig med Nordiska rådet i att det nordiska samarbetet bör vara 
dynamiskt och löpande anpassas till aktuella utmaningar. Därför har MR-SAM valt att inte på 
förhand besluta när strategin ska revideras, utan anser att strategin bör revideras vid behov. 
Facksektorerna ska leverera konkreta insatser för perioden 2013-2015, vilket betyder att 
ministerrådet redan i slutet av 2015 kommer att dryfta strategins aktualitet. Eventuella 
strategiändringar görs i dialog med Nordiska rådet. 

 
Den slutliga strategin, som godkändes av MR-SAM den 2 januari 2013, innehåller Nordiska 
rådets förslag till kompletteringar inom klimatområdet angående finansieringsinstitutionernas 
roll och ländernas nationella klimatmål. I tillägg finns Nordens roll i utmaningen om att 
skaffa mat för världens växande befolkning med i strategitexten. 

 
Strategins utformning innebär att de mer detaljerade förslagen från Nordiska rådet 
vidareförs till sektorerna i samband med beställningen om konkreta insatser 2013-2015, 
speciellt inom områden miljö, fiskeri, jordbruk, livsmedel och skogsbruk, samt 
välfärdsområdet: 
 

forbrukeraspektet, ikke minst i forhold til den økende anvendelse av kjemikalier og 
nano-materialer i forskjellige produkter,  
 
mattrygghet og dyrehelse,  
 
forebyggende arbeid med vekt på samarbeidet mellom human- og veterinærmedisin 
samt miljøsektoren for å unngå ytterligere spredning av resistensproblematikken,  
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bærekraftige løsninger og visjonære mål for å videreutvikle sektoren og den 
velferdspolitiske arena. 

 
Nordiska ministerrådet anser för sin del att rekommendationen kan avskrivas. 
 
 
 


