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Behandles i Præsidiet 
 

Præsidiets betænkning over 

Medlemsforslag 

om nordiskt inflytande och samarbete med G20 

Forslag 

Præsidiet föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att samordna och utreda sådana aktiviteter som leder till nordiskt inflytande 

och samarbete med G20. Detta bör ske i dialog och samråd med arbets-

marknadernas parter 

Præsidiets synspunkter 

Medlemsforslaget blev behandlet på Præsidiets møder på Åland 27.juni og i Rey-

kjavík 20. september 2017, hvor betænkning over forslaget blev godkendt enstem-

mig. 

 

Øget nordisk samarbejde i forhold til G20 blev drøftet i forbindelse med fællesmøde 

med rådets medlemmer i Stockholm 26. september 2016. Før det var Nordens Fack-

liga Samorganisation, NFS, i en udtalelse 11.maj 2016 gået ind for stærkere nordisk 

samarbejde indenfor G20. Norden har en samfundsmodel, der er værd at bidrage 

med også globalt. 

 

På fællesmødet i Stockholm indledte Annika Söder, kabinettssekreterare i udenrigs-

ministeriet, diskussionen, og i panelet sad desuden Erkki Tuomioja, nationaløkono-

men Stefan de Vylder, ambassadør Ruth Jacoby samt Kai Eide, Norges ambassadør i 

Sverige.  Hans Wallmark (M), var som ordfører for Nordisk Råds svenske delegation 

vært for mødet. Han udtalte, at Norden som region er en af verdens største økono-

mier. Norden yder et stort bidrag og har en stærk tradition for internationalt samar-

bejde og burde have muligheder for at spille en større rolle i G20-sammenhæng. 
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På mødet i Stockholm i september 2016 var der stort engagement i debatten om et 

stærkere nordisk samarbejde i forhold til G20, så derfor tolker Præsidiet at der er en 

bred politisk opbakning og en generel interesse for forslaget. 

 

 

Reykjavik, den 20. september 2017 

Britt Lundberg (ÅC) 

Erkki Tuomioja (sd) 

Hans Wallmark (M) 

Michael Tetzschner (H) 

Mikkel Dencker (DF) 

Oddný G. Harðardóttir (A) 

Phia Andersson (S) 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Sonja Mandt (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

Wille Rydman (saml) 

 

 

 

Nyt forslag/yrkande 
Mittengruppen föreslår att  

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att samordna och utreda sådana aktiviteter som leder till nordiskt inflytande 

och samarbete med G20. 

 

 

Akureyri, den 9. april 2018 

Bertel Haarder (V) 

Britt Lundberg (ÅC) 

Matti Vanhanen (cent) 

Silja Dögg Gunnarsdóttir (F) 

Staffan Danielsson (C)  

 


