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Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee

jäsenehdotusta
meneillään olevasta uudistustyöstä sekä
budjettiprosessista
Ehdotus
Puheenjohtajisto ehdottaa,
että Pohjoismaiden neuvosto ei ryhdy toimenpiteisiin koskien jäsenehdotusta A 1654/presidiet.
Taustaa
Konservatiivinen ryhmä esitteli jäsenehdotuksen meneillään olevasta uudistustyöstä ja budjettiprosessista puheenjohtajiston kokouksessa 30.
marraskuuta 2015. Puheenjohtajisto päätti, että budjettivastaavat valmistelisivat ehdotuksen, koska ehdotus koski suuressa määrin Pohjoismaiden
ministerineuvoston budjetin priorisointeja. Ehdotus on seuraava:
Konservatiivinen ryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa
Pohjoismaiden ministerineuvostolle,

että se tekee aloitteen kaikkien pohjoismaisten laitosten perusteellisesta arvioinnista sekä pohtii, miten edetään ellei laitos enää
täytä tehtäväänsä.


että se tekee aloitteen hankkeiden kriittisestä tarkastelusta.



että se tekee aloitteen siitä, miten läheisyysperiaate voidaan ottaa
huomioon pohjoismaisella tasolla.

Budjettivastaavat keskustelivat ehdotuksesta kokouksessaan 18. huhtikuuta 2016. Kokouksessa tuli esiin, että Pohjoismaiden neuvoston tarkastuskomitea tekee monia tehtäviä, jotka osittain toteuttavat että-lauseet.
Pohjoismaiden neuvoston tarkastuskomitea on viime vuosina vieraillut yhteensä 13 pohjoismaisessa laitoksessa - joissakin useamman kerran. Tar-
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kastuskomitean työhön kuuluu myös kaikkien laitosten vuosikertomusten
läpikäynti.
Vuodenvaihteessa 2014/2015 tarkastuskomitea sai tilaamansa raportin
Pohjoismaiden ministerineuvoston projektitoiminnasta. Raportti sisältää
kriittisiä suosituksia, joiden seuranta on parhaillaan käynnissä sekä Pohjoismaiden ministerineuvostossa että tarkastuskomiteassa, joka ei ole lopettanut asian käsittelyä.
Kokouksessa huomautettiin myös siitä, että kaikissa Pohjoismaiden neuvoston jäsenehdotuksissa on oltava pohjoismaista lisäarvoa, johon kolmas
että-lause viittaa. Sihteeristö arvioi annetut ehdotukset ja antaa ohjeita
jäsenehdotuksten laatimiseen.
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Puheenjohtajiston näkemykset
Puheenjohtajisto viittaa tarkastuskomitean raportteihin vierailuista kaikissa pohjoismaisissa laitoksissa. Vierailuita tehdään tasaisin väliajoin ja raporteilla on suuri painoarvo poliittisissa ja budjettiin liittyvissä priorisoinneissa sekä tilintarkastuksessa. Tätä taustaa vasten puheenjohtajisto oli
sitä mieltä, että tarkastuskomitea huolehtii riittävällä tavalla suosituksen
ensimmäisen että-lauseen asioista.
Puheenjohtajisto katsoo, että myös toinen että-lause toteutuu ulkopuolisen konsultin vuonna 2015 laatiman pohjoismaisten hankkeiden arviointia
koskevan raportin (Evaluering: Effekten av nordiske prosjekter) myötä.
Tarkastuskomitea seuraa yhä raportin suositusten seurantaa.
Viimeisen että lauseen kohdalla puheenjohtajisto viittaa jäsenehdotusten
käsittelyn ohjaukseen ja katsoo, että sihteeristön tulee huolehtia läheisyysperiaatteen huomioimista pohjoismaisella tasolla.
Edellä esitetyn perusteella puheenjohtajisto oli sitä mieltä - budjettivastaavien ehdotuksen pohjalta - ettei ehdotuksen käsittelyä jatketa.
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