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Meddelande rekommendation 28/2015; Nordiska
ministerrådets samlade budget 2016

Rekommendationen lyder:

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet:

At NMR initierer en kartlegging om hvilke miljømerker som brukes på
turistdestinasjoner nasjonalt og ut fra resultatet foreslår det fortsatte
arbeidet for å fremme nordiske turistdestinasjoner.

At NMR prioriterer å følge opp policyanbefalingene i ”Climate changes and
primary industries” innenfor rammen av det vedtatte budsjett.

At NMR setter av 0,9 MDKK til aktiviteter innenfor Ny nordisk mat i 2016-
budsjettet (budsjettpost 5-6420 Ny nordisk mat). I tillegg er mat en del av
satsningen på profilering av Norden i 2016.

At det nordiske samarbeidet fokuserer på å bekjempe matavfall med blant
annet ressurser fra Grønn vekst og NordBio-programmet med sammenlagt
2,5 MDKK til disposisjon i 2016.

At det nordiske samarbeidet innenfor regional utvikling fortsatt skal prioritere
sitt arbeide med holdbar økonomisk utvikling i tynt befolkede områder.

At det avsettes 3 160 000 DKK til Nordjobb i 2016. Nordjobb skal evalueres i
2016.

At det nordiske samarbeidet innenfor næring i 2016 skal fokusere på
innovative, digitale løsninger som grunnlag for produksjon i Norden.

At det settes av 1 MDKK for NJC i 2016-budsjettet, med særlig oppdrag om å
arbeide strategisk med kvalitetsjournalistikk i Norden og øke synligheten av
Norden. I tillegg forutsettes økonomisk støtte til NJC for aktiviteter i forholdet
til Russland/Baltikum.

At som ledd i prioriteringen av bedre metoder for å kapitalisere på medisinsk
forskning, skal det i 2016 utarbeides et kunnskapsgrunnlag til NMR, innenfor
biobanker, registerforskning og kliniske multisenterstudier med
policyimplikasjoner, senest innen juni 2016.
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At arbeidsmarkedssektoren ikke pålegges besparelser i 2016. Det
gjennomføres en pilotstudie om unges (yngre enn 30 år) tilpasning av
språkforståelse i arbeidsrelaterte situasjoner.

At det gjennomføres et prosjekt ”Friluftsliv i Norden” med en total
budsjettramme på 500 000 DKK. Via prosjektet skal barn og unges
engasjement i friluftsliv og naturen styrkes. Det skal bidra til økt mosjon og
dermed bedre helse blant barn og unge.

At Nordisk sommeruniversitet flyttes (organisatorisk og budsjettmessig) fra
MR-U til MR-SAM og det overføres midler tilsvarende bevilgningen i 2015 til
videreutvikling og fortsatte aktiviteter. Dette forutsetter at Nordisk
sommeruniversitet i det videre arbeidet følger opp evalueringens kritikk og
forslag.

At det settes av 3,758 MDKK til Samerådet og Samisk kunstnerråd for samisk
kultursamarbeid og formidling av det samme samt å fremme en samlet
kulturpolitikk i Norden og Nordvestrussland.

At det settes av et passende beløp for å styrke mangfoldig nordisk kultur i
skolene i bred forstand. Det skjer blant annet gjennom å presentere et løft
for barne- og ungdomslitteratur via for eksempel forfatterbesøk, arbeidet
med webdistribusjon av kort- og dokumentarfilm samt gjennom programmet
Demokrati, inkludering og sikkerhet.

At NMR konkretiserer kampen mot resistente bakterier gjennom
strategigruppen for et helhetlig såkalt One Health-arbeidsmåte på
tverrsektoriell basis.

At NMR prioriterer arbeidet med å redusere kjemikalier og
hormonforstyrrende midler i vår hverdag gjennom å øke kunnskapen om
hvordan de påvirker menneskene og vår natur. NMR skal drive aktiv politikk i
ulike internasjonale sammenhenger for å redusere antallet kjemikalier og
hormonforstyrrende midler i vår hverdag. Utover dette vil NMR gjennom året
styrke innsatsen for å informere forbrukerne i Norden.

At det skjer en styrking i den felles nordiske innsatsen gjennom et bredt
innrettet tverrsektorielt program for å bekjempe alle former for
menneskehandel.

At implementeringen av den nye strategien for barn og unge i Norden tar
hensyn til behovet for å styrke barne- og ungdomsrettsperspektivet i det
nordiske samarbeidet.

At alle sektorer i NMR skal ta hensyn til likestillingensintegrering i all sin
virksomhet. Det vil si at alle sektorer, ikke bare ministerrådet for likestilling,
skal integrere likestilling i alle politiske beslutninger.

At NMR etter nedleggelsen av Nordic School of Public Health (NHV),
prioriterer midler til nye satsninger til forebygging og folkehelse.

At NMR tar det skritt å prioritere arbeidet med å markere Norden i nabo- og
grenseregioner, herunder å se positivt på mulighetene for å støtte flerårige
prosjekter ved informasjonskontoret i Flensburg og de nordiske ambassader i
Berlin, samt utreder forslaget om et Nordens hus ytterligere, herunder
bruken av begrepet.

At NMR skal redegjøre for, hvilke konsekvenser nedleggelsen av Nordisk
ministerråds virksomhet i Russland har for de baltiske kontorer.
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Nordiska ministerrådet meddelar:

Høsten 2015 ble det gjennomført forhandlinger mellom Nordisk råd og
Nordisk ministerråd om ministerrådets budsjettforslag for 2016. Gjennom
disse forhandlingene ble man enige om 22 punkter. Disse punktene vil bli
gjennomført slik Nordisk råd og Nordisk ministerråd ble enige om og det vil
bli gitt en egen redegjørelse for oppfølgingen gjennom ministerrådets
årsberetning for 2016.

Nordisk ministerråd anser at rekommandasjonen er oppfyllet.


