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Præsidieforslag
om ny udvalgsstruktur
Præsidiets forslag
Præsidiet foreslår, at
Nordisk Råd beslutter
at Nordisk Råds Forretningsorden § 5 ændres til følgende:

§ 5 Udvalgene
Rådet har fire udvalg: Udvalget for Velfærd i Norden, Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden, Udvalget for Vækst og
Udvikling i Norden og Udvalget for et Holdbart Norden. De
forbereder sager inden for de pågældende områder før de slutbehandles.
Baggrund
Præsidiet finder, at tiden er moden til at justere Nordisk Råds organer.
Der har jævnligt været kritik af den nuværende struktur og om end der
også findes ulemper ved at nedlægge et udvalg, afvejes de af fordelene.
Flere politikere har udtrykt skepsis overfor Nordisk Råds udvalgsstruktur.
Den er for fastlåst, umoderne og hæmmer holistisk og tværfaglig behandling af sagerne, lyder kritikken. Samtidigt har enkelte udvalg og enkelte
møder problemer med at være beslutningsdygtige, da få frafald kan have
denne konsekvens. En løsning kunne derfor være, at oprette større udvalg med bredere kompetencer og mere åbne politikområder.
Reformgruppen har derfor diskuteret flere forskellige modeller. Præsidiet
har ønsket at gå videre med nedenstående model:
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Model med Præsidiet og fire udvalg

Organ
Præsidiet

Udvalget
for
Velfærd i
Norden

Ansvar
Overordnede politiske og administrative spørgsmål, budget, udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål (inklusive
civilsikkerhed, bistandspolitik,
nabo-politik og arktisk politik).
Agere som plenarforsamling
mellem sessionerne. Lede Rådets arbejde, sørge for samordning med arbejdet i parlamenterne og i internationale
organisationer.
Social- og helsepolitik, ligestilling, borgerrettigheder og demokrati, menneskerettigheder, kriminalitet, indvandring
og flygtninge, familie, børn og
unge, narkotika, alkohol og
misbrug, byg og boligpolitik.

Udvalget
for Kundskab og
Kultur i
Norden

Forskning og uddannelse,
grund- og sekundærskole og
voksenuddannelse, folkeoplysning og civilsamfund, idræt
og friluftsliv, sprog, film og
medier, almen og mangfoldig
kunst og kultur, børne- og
ungdomskultur.
Udvalget Finans- og økonomisk politik,
for Vækst næring, handel og industri, fri
og Udvik- bevægelighed og bekæmpelse
ling i
af grænsehindringer, transport
Norden
og transportsikkerhed, energi,
arbejdsmarked og arbejdsmiljø, regional- og strukturpolitik,
kommunikation og IT.
Udvalget
for et
Holdbart
Norden

Miljø- og naturbeskyttelse,
klima, naturressurser, forbrugerrettigheder, fiskeriforvaltning, landbrugspolitik, levnedsmidler, atomsikkerhed,
biologisk mangfoldighed og
bærekraft.

Medlemmer

Korresponderende
ministerråd og
ministre
MR-SAM,
udenrigsministrene,
bistandsministrene,
forsvarsministrene,
europaministrene
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MR-S, MR-J, MR-L

18

MR-U, MR-K

18

18

MR-NER,
MR-FINANS, MR-A
og transportministrene samt klimaministrene

MR-M, MR-FJLS

18

Der har ikke været stillet spørsmål om Kontrollkomiteen og Valgkomiteen
og derfor holdes disse komiteer udenfor reformen.
Fordele ved færre udvalg
Der er visse fordele ved at samle ressourcerne og sagerne i færre udvalg.
Det er ressourcebesparende i den forstand, at der bliver behov for færre
mødelokaler, tolkning m.m. Det kan også bidrage til en bredere behandling af sager, da der bliver flere medlemmer i udvalgene med forskellige
perspektiver og kundskaber.
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Det kan også bidrage til en bedre forberedelse af møder på sekretariatsniveau (Råds-, delegations- og partigruppesekretariaterne) fordi flere ressourcer kan afsættes i hvert udvalg. Sårbarheden bliver mindre. Endelig
kan færre udvalg reducere behovet for fællesmøder mellem udvalgene,
som er en udbredt praksis i dag.
Ulemper ved færre udvalg
Når der bliver flere medlemmer per udvalg betyder det, at taletiden per
medlem bliver reduceret eller at der skal afsættes mere tid til møderne.
Der kan også være behov for større mødelokaler. Dertil kommer, at der
bliver færre poster at fordele, når partigrupperne skal fordele formandsog viceformandsposterne i Rådets organer.
En ændring af udvalgsstrukturen kræver ændring af Nordisk Råds Forretningsorden § 5. Deraf fremgår det nemlig, at Nordisk Råd består af fem
udvalg. Det er denne paragraf, der nu foreslås ændret.
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§ 5 Udvalgene
Rådet har fem udvalg: Kultur- og Uddannelsesudvalget, Velfærdsudvalget,
Medborger- og Forbrugerudvalget, Miljø- og Naturresurseudvalget og Næringsudvalget. De forbereder sager inden for de pågældende områder før
de slutbehandles.
Høring
Nordisk Råds Reformgruppe har haft udvalgsstrukturen til diskussion flere
gange. Gruppen har ikke været enige og flere alternative modeller har
været drøftet, ligesom forslag om at bevare status quo har været fremme.
Det har også været foreslået at oprette et eget udvalg for internationale
og udenrigs-og sikkerhedspolitiske anliggender – og dermed tage det ud
af Præsidiet, men det har der ikke været flertal for. Ligeledes har Nordisk
Råds tidligere udvalgsstruktur været løftet frem; et præsidium samt tre
udvalg; et for nærområderne, et for Europa, og et internationalt udvalg.
De forskellige forslag har været lagt frem for Præsidiet og på den baggrund er det ovenstående forslag med et Præsidium samt fire udvalg med
de nævnte porteføljer, der har haft størst opbakning.
Udover drøftelserne i Reformgruppen og i Præsidiet, har reformforslagene
været drøftet i partigrupper og i rådssekretariat, partigrupper og delegationssekretariater. Om end der ikke er enighed, samles opbakningen omkring modellen med et Præsidium og fire udvalg.
Præsidiets synspunkter
Præsidiet finder, at tinde er moden til at justere Nordisk Råds organer.
Der har jævnligt været kritik af den nuværende struktur og om end der
også findes ulemper ved at nedlægge et udvalg, afvejes de af fordelene.
Efter grundig høringer af Rådets organer, er Præsidiet nået frem til sin beslutning om at Rådet fremover skal have et præsidium og 4 udvalg.
Reykjavik, den 27. oktober 2015
Arto Pirttilahti (cent)
Carl Haglund (sv)
Hans Wallmark (M)
Henrik Dam Kristensen (S)
Höskuldur Þórhallsson (F)
Juho Eerola (saf)
Marit Nybakk (A)

Michael Tetzschner (H)
Morten Løkkegaard (V)
Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir (A)
Phia Andersson (S)
Steingrímur J. Sigfússon
Wille Rydman (saml)
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