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BETÆNKNING OVER 
MINISTERRÅDSFORSLAG 

Præsidiets betænkning over 

 

Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds 
planer og budget 2014 

1. Præsidiets forslag 

Præsidiet foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at udrede, om der er effektiviserings- og rationaliseringsgevinster 
ved at sammenlægge Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord,  
herunder effekterne og fordele og ulemper for det kulturpolitiske 
arbejde 
 
at undersøge, om der findes mulige effektiviserings- og 
rationaliseringsgevinster ved at sammenlægge driftsfunktioner i de 
tre separate organisationer, der udgør Nordisk Center i Oslo. 
Styring af institutionerne udredes i generalsekretærens 
moderniserings-arbejde 

 
at Nordisk Journalistcenter tilføres 1.000.000 DKK til at fremme 
journalistiske opgaver med klare og tydelige nordiske formål. 
Ordningerne skal finansieres fra post 1-2208-1 Strategiska 
satsningar 

 
at det af uforbrugte midler i Formandskapspuljen øremærkes i alt 
300 000 DKK til at fuldføre initiativet Fremst. 41/2012 om 
selvstyre i Norden i løbet af 2014 

 
at der er behov for at fremme det internationale samarbejde om 
tiltag for at modvirke voksende antibakteriel resistens (One 
Health). Derfor foreslås det, at en fælles nordisk indsats på dette 
område prioriteres højt, når det kommende nordiske samarbejde 
omkring folkehelse skal udformes og besluttes i starten af 2014 
som følge af afviklingen af Nordic School of Public Health (NHV) 
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at holdbare forbrukerpolitiske aspekter tydeliggjøres i det nye 
arbeidsprogrammet for miljøsektorens arbeidsgruppe – Holbar 
konsumtion och produksjon – HKP 
 
at det innenfor budsjettrammen for Nordjobb avsettes midler for å 
markedsføre «Jobbresan» til kommuner i Norden 

 
at Nordisk Sommeruniversitet (NSU) bliver underlagt NordForsk 
under forudsætning af, at NSU’s aktivitetsniveau fortsætter. 
NordForsk får i 2014 i opgave at finansiere NSU’s virksomhed i 
2014 på et tilsvarende niveau som for 2013 

 
at det avsätts 0,5 miljoner DKK till en förstudie, för att närmare 
dokumentera behovet av nordiskt sammanhållen information på 
webben till små- och mellanstora företag som önskar rekrytera 
personal, etablera sig eller handla över gränserna i Norden. 
Förstudiet skal ske i samarbeta med företagsorganisationerna. En 
regional webbportal av detta slag existerar redan i 
Öresundsregionen, men denna service kan gärna erbjudas små- 
och mellanstora företag i hela Norden. Förstudien finansieras 
genom posterna för Gränsehindersamarbete 5-2055-1 

 
at det innenfor budsjettpost 7-8113-2 (Grønne tekniske normer og 
standarder – Norden som standardmaker) også inkluderes en 
vurdering av en harmonisering i Nordisk byggningssektor 

 
at transport skal inngå i det nye energipolitiske 
handlingsprogrammet (2014 – 2017). Forskning og innovasjon på 
transportområdet skal også vurderes i forbindelse med 
utarbeidingen av nytt energiforskningsprogram (2015 – 2018) for 
Nordisk energiforskning 

 
at der innen for budsjettposten ”miljøsektorens arbeidsgrupper” 
(3-3311-2) øresmerkes midler til å fremme implementeringen af 
HELCOMs aksjonsplan (BSPA) 

 
at der er behov for et nordisk studie for at se på patienternes frie 
bevægelighed i Norden når det nye EU-direktiv (Directive on Cross 
Border Health Care) er implementeret i landene og de første 
erfaringer er indhøstet. Spørgsmålet vil indgå i NMR’s store 2013 –
2015 program, Holdbar Nordisk Velfærd, herunder vurderes i den 
gennemgang av samarbejdet på sundhedsområdet som nu 
gennemføres 

2. Baggrund 

Præsidiet har modtaget ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds 
samlede budget for 2014. Præsidiets Budgetgruppe, bestående af formand 
Per-Kristian Foss (K) Norge, næstformand Bertel Haarder (V) Danmark, 
Helgi Hjörvar (A) Island, Högni Hoydal (T) Færøerne, Juho Eerola (saf) 
Finland samt Cristina Husmark Pehrsson (M) Sverige, har efter 
forhandlinger med det svenske formandskab for Nordisk Ministerråd 
udarbejdet dette udkast til betænkning over forslaget til budget 2014.  
 
Forhandlinger har været præget af, at det nordiske budget skal beskæres. 
Samarbejdsministrene har som bekendt besluttet, at der skal spares  
5 % i budgettet for 2014 og yderligere op til 5 % i 2015-2016. Som 
udgangspunkt er Nordisk Råd uenige i beslutningen om at skære. Men 
eftersom rådet ikke har indflydelse på rammen, har Budgetgruppen haft 
fokus på at bidrage konstruktivt til at finde de mest hensigtsmæssige 
besparelser. 
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Præsidiet tager principielt afstand fra pro rata nedskæringer og ønsker i 
stedet at prioritere konkrete og strukturelle nedskæringer. Præsidiet er 
velvidende om, at visse af besparelsesforslagene ikke kan gennemføres i 
2014, men i 2015 eller endnu senere. Beslutningerne skal dog tages i år. 
 
Når det gælder Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord ønsker Præsidiet 
at få klarlagt fordele og ulemper ved at sammenlægge disse institutioner. 
Det angår både den kulturpolitiske synergi, der kunne opstå ved 
samarbejde samt de administrative og økonomiske konsekvenser en 
sammenlægning ville have. Baggrunden for en sammenlægning skulle 
være at styrke det kulturpolitiske og mindske administrationen.   
 
Hvad angår Nordisk Center i Oslo, ønsker Præsidiet en udredning med 
henblik på at belyse om et øget samarbejde er mulig. Omend der er tre 
separate organisationer kunne det tænkes, at der er 
rationaliseringsgevinster samt faglige fordele ved et styrket samarbejde. 
Dette forslag komplementerer den udredning, der allerede pågår med 
henblik på styring af institutionerne. 
 

Vedrørende forbrugerpolitik foreslår Præsidiet to tiltag. Det første angår 
problemerne med den voksende antibakterielle resistens (One Health), 
der er forårsaget af udbredelsen af medicin indenfor landbruget. Her er 
det nødvendigt med et styrket international indsats. 

Derudover foreslår Præsidiet, at der indenfor miljøsektorens 
arbejdsgrupper gives øget mandat til at omfatte forbrugerpolitiske 
anliggender. Det kan passende tillægges arbejdsgruppen: Holbar 
konsumtion og produksjon. 
 
Aktiviteterne i Nordisk Journalistcenter mener Præsidiet skal fortsætte. 
Under forhandlingerne ønskede ministerrådet helt at beskære det nordiske 
bidrag til centret, men rådet fik forhandlet sig frem til at sikre 1 million til 
at fremme journalistiske opgaver med klare og tydelige nordiske formål. 
Samtidigt støtter Nordisk Råd fortsat journalistisk arbejde gennem sin 
egen stipendieordning på 450.000 hvert år.  
 
Ungdomsarbejdsløshed er et emne, der har optaget såvel Nordisk Råd 
som Nordisk Ministerråd. Et af projekterne, Nordjobb-rejsen, har haft stor 
succes med at sende unge arbejdsløse til Norge, hvor arbejdskraften 
efterspørges. Dette konkrete projekt er primært kommunalt og bilateralt 
finansieret, men Præsidiet ønsker dog at styrke markedsføringen af et 
vellykket projekt.   
 
Et andet konkret projekt er forslaget om at små- og mellemstore 
virksomheder nemmere skal kunne rekruttere personale, etablere sig og 
handle over grænser ved hjælp af en særlig webportal. Dette forslag 
foreslår Præsidiet skal igangsættes med et forstudie af virksomhedernes 
behov. 
 
Samtidigt ønsker Præsidiet at fremme en harmonisering indenfor den 
nordiske byggesektor, hvilket skal ske indenfor budgetpost om Grønne 
tekniske normer og standarder. 
 
Nordisk Sommeruniversitet anser Præsidiet kan fortsætte om end det 
administrativt underlægges Nordforsk. 

 
På miljøområdet havde Præsidiet fremført ønsket om at prioritere 
søfartssikkerhed i samarbejdsprogrammet for de arktiske havområder. 
Ligeledes var der forslag om at gennemføre Stoltenbergs 
rekommandationer fra 2009 med hensyn til samfundssikkerhed og 
beredskab i krissituationer. Her henviste ministerrådet til regeringernes 
netop afgivne meddelelse over den pågældende rekommandation samt 
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den svenske forsvarsministers svar af 1. juli 2013 på Præsidiets udtalelse 
om samfundssikkerhed og berdskab. 
 
Endelig mener Præsidiet, at transportområdet skal indgå i en langsigtet 
nordisk satsning på forskning og innovation med sigte på at udvikle mere 
effektive, sikre og klimavenlige løsninger for transport på sø og land i 
Norden. 
 
Slutteligt ønsker Præsidiet, at der bliver foretaget en studie om 
patienternes frie bevægelighed i Norden under programmet Holdbar 
nordisk velfærd. 

3. Høring 

Samtlige udvalg i Nordisk Råd samt Nordisk Råds partigrupper har 
behandlet budgetforslaget og indleveret sine prioriteter og forslag. 
Indspillene har været drøftet i Budgetgruppen, og danner grundlag for de 
endelige forslag, der indgår i betænkningen. 

4. Præsidiets synspunkter 

Præsidiet er generelt tilfredse med forslaget og noterer, at Nordisk 
Ministerråd stort set har undveget pro rata besparelser og i stedet fundet 
strukturelle besparelser. På langt de fleste områder støtter Præsidiet op 
om ministrenes forslag.  Dertil kommer, at ministerrådet har 
imødekommet forslag, der har været stillet undervejs i forhandlingerne. 
Forslaget om at NOPEF nedlægges pr. 1. januar 2014 og gøres til trust 
fund under NEFCO er et eksempel på dette. 
 
Hvad angår besparelser har Præsidiet særligt haft fokus på rationalisering 
og effektivisering af de nordiske institutioner. Derfor beder Præsidiet om 
udredninger som grundlag for eventuelt at træffe sådanne beslutninger. 
 
Præsidiet havde også påpeget mulige besparelser, som ministerrådet dog 
ikke bifaldt. Det drejer sig særlig om informationskontorerne i Baltikum, 
hvor rådet igennem flere år været skeptisk. Kontorerne driver ikke 
udelukkende information, men er regulære samarbejdskontorer mellem 
Norden og Baltikum.  Derfor finder Præsidiet, at såfremt kontorerne skal 
have sin berettigelse fremover, skal informationskontorerne deltage i 
finansieringen. Derfor blev det foreslået under forhandlingerne, at de 
baltiske værtslande skal dække domicilomkostningerne - det vil sige 
driftsomkostninger for husleje, elektricitet, vand og lignende. Præsidiet 
mener på sigt, at samme princip bør overvejes at gælde for alle nordiske 
institutioner indenfor de nordiske lande. 
 
Sammenfattende har Præsidiet således søgt at afveje de faglige og 
politiske ønsker til budgettet, som er indkommet fra rådets egne organer 
med den overordnede balance, der skal findes i det samlede nordiske 
budget. 

5. Konklusion 

På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at udrede, om der er effektiviserings- og rationaliseringsgevinster 
ved at sammenlægge Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord,  
herunder effekterne og fordele og ulemper for det kulturpolitiske 
arbejde 
 
at undersøge, om der findes mulige effektiviserings- og 
rationaliseringsgevinster ved at sammenlægge driftsfunktioner i de 



 
 

 Side 5 af 9 

Nordisk Råd 

B 289/præsidiet 

Behandles i: 

Præsidiet 

Bilag: 

- forslag til ændringer i 

generalsekretærens 

budgetforslag 

J.nr. 13-00228-1 

 

 

 

tre separate organisationer, der udgør Nordisk Center i Oslo. 
Styring af institutionerne udredes i generalsekretærens 
moderniserings-arbejde 

 
at Nordisk Journalistcenter tilføres 1.000.000 DKK til at fremme 
journalistiske opgaver med klare og tydelige nordiske formål. 
Ordningerne skal finansieres fra post 1-2208-1 Strategiska 
satsningar 

 
at det af uforbrugte midler i Formandskapspuljen øremærkes i alt 
300 000 DKK til at fuldføre initiativet Fremst. 41/2012 om 
selvstyre i Norden i løbet af 2014 

 
at der er behov for at fremme det internationale samarbejde om 
tiltag for at modvirke voksende antibakteriel resistens (One 
Health). Derfor foreslås det, at en fælles nordisk indsats på dette 
område prioriteres højt, når det kommende nordiske samarbejde 
omkring folkehelse skal udformes og besluttes i starten af 2014 
som følge af afviklingen af Nordic School of Public Health (NHV) 

 
at holdbare forbrukerpolitiske aspekter tydeliggjøres i det nye 
arbeidsprogrammet for miljøsektorens arbeidsgruppe – Holbar 
konsumtion och produksjon – HKP 
 
at det innenfor budsjettrammen for Nordjobb avsettes midler for å 
markedsføre «Jobbresan» til kommuner i Norden 

 
at Nordisk Sommeruniversitet (NSU) bliver underlagt NordForsk 
under forudsætning af, at NSU’s aktivitetsniveau fortsætter. 
NordForsk får i 2014 i opgave at finansiere NSU’s virksomhed i 
2014 på et tilsvarende niveau som for 2013 

 
at det avsätts 0,5 miljoner DKK till en förstudie, för att närmare 
dokumentera behovet av nordiskt sammanhållen information på 
webben till små- och mellanstora företag som önskar rekrytera 
personal, etablera sig eller handla över gränserna i Norden. 
Förstudiet skal ske i samarbeta med företagsorganisationerna. En 
regional webbportal av detta slag existerar redan i 
Öresundsregionen, men denna service kan gärna erbjudas små- 
och mellanstora företag i hela Norden. Förstudien finansierat 
genom posterna för Gränsehindersamarbete 5-2055-1 

 
at det innenfor budsjettpost 7-8113-2 (Grønne tekniske normer og 
standarder – Norden som standardmaker) også inkluderes en 
vurdering av en harmonisering i Nordisk byggningssektor 

 
at transport skal inngå i det nye energipolitiske 
handlingsprogrammet (2014 – 2017). Forskning og innovasjon på 
transportområdet skal også vurderes i forbindelse med 
utarbeidingen av nytt energiforskningsprogram (2015 – 2018) for 
Nordisk energiforskning 

 
at der innen for budsjettposten ”miljøsektorens arbeidsgrupper” 
(3-3311-2) øresmerkes midler til å fremme implementeringen af 
HELCOMs aksjonsplan (BSPA) 
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at der er behov for et nordisk studie for at se på patienternes frie 
bevægelighed i Norden når det nye EU-direktiv (Directive on Cross 
Border Health Care) er implementeret i landene og de første 
erfaringer er indhøstet. Spørgsmålet vil indgå i NMR’s store 2013 –
2015 program, Holdbar Nordisk Velfærd, herunder vurderes i den 
gennemgang av samarbejdet på sundhedsområdet som nu 
gennemføres 

 
 
Oslo 29. oktober 2013 

Anette Lind 
Bente Stein Mathisen (H) 
Bertel Haarder (V) 
Hans Wallmark (M), nestformand  
Helgi Hjörvar (A) 
Høgni Hoydal (T) 
 

Karin Åström (S)  
Marit Nybakk (A), formand 
Rigmor Andersen Eide (KrF) 
Simo Rundgren (cent) 
Åsa Torstensson (C) 
 

 
 
 
  



 
 

 Side 7 af 9 

Nordisk Råd 

B 289/præsidiet 

Behandles i: 

Præsidiet 

Bilag: 

- forslag til ændringer i 

generalsekretærens 

budgetforslag 

J.nr. 13-00228-1 

 

 

 

 
BILAG 
Forslag til ændringer til Ministerrådets forslag til budget 2014 
 
Indstilling 
At NSK/MR-SAM godkender det fremlagte Ministerrådsforslag til budget 
2014 med en total udgiftsramme på 937,390 MDKK i 2013-priser. 
Ministerrådsforslaget er udarbejdet med følgende ændringer i forhold til 
Generalsekretærens budgetforslag som blev fremlagt den 1. juli 2013: 
 

- Nedennævnte ændringer på budgetpostniveau i Forslag til Nordisk 
Ministerråds Planer og Budget 2014 – Fremlagt af generalsekretæ-
ren: 

 

Budgetposter (TDKK) 

GS forslag 

til budget  

Ændring på 

budgetposter 

Ministerråds-

forslag 2014 

2-4111-2  Arbejdsliv faste udvalg 4.865 +45 4.910 

2-4180-3 NIVA 3.282 – 45 3.237 

 Ændring i alt  0  

 

- Budgetteksterne til Nopef og NEFCO ændres i overensstemmelse 
med MR-SAM’s eventuelle godkendelse af den skriftlige procedure 
om institutionerne  
 

- En række mindre redaktionelle ændringer, der er indarbejdet i 
enkelte budgetposttekster 

 
At NSK/MR-SAM tager den økonomiske status til efterretning.  
 
Kommentarer 
 

Budgettets totalramme og ændringer på budgetpostniveau  

Generalsekretæren fremlægger forslag til et Ministerrådsforslag med en 
aktivitetsramme på 937,390 MDKK og en uændret fordeling af bevillinger 
på sektorer i forhold til Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 
2014 – fremlagt af Generalsekretæren.  

Under prioriteringsbudgettet er der sket en udmøntning af de 15 MDKK, 
som i generalsekretærens forslag til budget var afsat til initiativer 
foreslået af det kommende islandske formandskab. Der er tale om 3 
initiativer om henholdsvis bioøkonomi (10 MDKK), velfærdsvagten (3 
MDKK) og musikeksport (2 MDKK). 

På grund af tekniske problemer opdateredes ikke dataændringer i afsnittet 
om Arbejdslivspolitik i pågældende tabeller. Dette handler om besparelse 
på de administrative udgifter der skal udmøntes gennem en reduktion af 
bevillingen til NIVA, og ikke gennem Arbejdsliv faste udvalg 
(totalbevillingen er uændret). 

MR-NER har i skriftlig procedure godkendt at indstille til MR-SAM at Nopef 
nedlægges som selvstændig institution og gøres til en trust fund under 
NEFCO f.o.m. 1. januar 2014 og herefter kaldes Nopef TF. Sagen er nu i 
skriftlig procedure i MR-SAM. Hvis MR-SAM godkender sagen foreslås det, 
at der indskrives i formål under budgetposten Nordiska 
Projekexportfonden (NOPEF): Nopef bliver en trust fund under NEFCO fra 
og med 1. januar 2014 og nedlægges dermed som en selvstændig 
institution. Ligeledes indskrives i formål under budgetposten NEFCOS 
Miljöutvecklingsfond: Fra og med 1. januar 2014 bliver Nopef TF (Nopef 
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Trust fund, før Nordiske projektexportfonden (NOPEF), 6-5280-3) en del 
af NEFCO’s Miljøudviklingsfond. Ovenstående forslag er konsekvens af 
nedskæring af budgettet og vil bidrage til at besparelsen ikke påvirker 
lånevirksomheden så den kan forsætte på samme niveau.  
 

Fordeling af bevillinger på andre budgetposter er uændret i forhold til 
Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2012 – Fremlagt af 
generalsekretæren. 

 

National høring om Generalsekretærens budgetforslag 2014 

Generalsekretærens forslag har været i national høring.  

Der er kun kommet forslag om mindre tekstmæssige ændringer fra 
landene i den nationale høring. Disse samt andre mindre redaktionelle 
ændringer, f.eks. som fremkom i diskussion om generalsekretærens 
budgetforslag, vil blive indarbejdet i det endelige budget.  

 

Budgetekspertgruppens udtalelse 

Budgetekspertgruppens udtalelse om Generalsekretærens budgetforslag er 
vedlagt som bilag 1. Budgetekspertgruppen havde bemærkninger til 6 
punkter: a) NMR likviditet, b) NMR udisponedere midler, c) overførelse af 
udisponerede/sparede midler mellem åre, d) NMR budgetkategorier, e) 
prioriteringsbudgettet og f) andre kommentarer.  

Det fremgår af budgetgruppens udtalelse at de vurderer at deres punkter 
kan ses på som et indlæg til moderniseringsopdraget som skal behandle 
budgettet. Generalsekretæren vurderer alle disse punkter er relevante i den 
forbindelse og de vil blive en del af oplægget til det videre arbejde. 
Sekretariatet har udarbejdet kommentarer til Budgetekspertgruppens 
udtalelse der følger her med som bilag 2. 

 

Økonomisk status pr. 16.8 2013 

Den økonomiske status (bilag 3) viser, at der på nuværende tidspunkt er 
ca. 289 MDKK, som er udisponeret. Dette svarer til en disponeringsgrad 
på 72 %. Hvis ikke disponerede midler til Nordiske institutioner er ikke 
medregnede udgør udisponerede midler 175 MDKK. På tilsvarende 
tidspunkt sidste år var der 203 MDKK, som var udisponeret 
(disponeringsgrad 80 %), og hvis ikke udbetalte bidrag til institutionerne 
ikke er medregnet, 133 MDKK. 

 

Drøftelser med Nordisk Råd om Ministerrådsforslaget 2014 

Som det fremgår af plan for budgetprocessen vedtaget af MR-SAM i 
forbindelse med budgetanvisninger 2014 i februar, vil Ministerrådsforslaget 
danne baggrund for forhandlinger om budgettet mellem Nordisk Råd og 
formanden for samarbejdsministrene.  

Den 1. juli 2013 blev der holdt et møde med budgetgruppen i Nordisk råd. 
Et indspil fra budgetgruppen der var, at de ønsker en tydelig præcisering af 
forpligtelsen for institutionerne i henholdsvis Oslo, Stockholm og Helsingfors 
til at udnytte muligheder for fælles administrative funktioner.  MR-SAM 
diskuterede opfølgning på Nordisk råds overvejelser til budgettet på deres 
sidste møde, og man var enige om, at man i vidt omfang kan imødekomme 
de foreløbige indspil fra Budgetgruppen i de kommende 
budgetforhandlinger.  

Der var tentativt aftalt et møde i Nordisk Råd’s budgetgruppe den 2. 
september. Mødet må dog af kalendermæssige årsager flyttes, og i 
skrivende stund vides ikke, hvornår mødet kommer til at ligge. Efter mødet 
forventes det at Budgetgruppens samlede indspil til forhandlinger om 
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ministerrådsforslaget 2014 bliver sendt til sekretariatet. Dernæst 
påbegynder forhandlinger mellem NMR og NR, og NSK vil løbende blive 
holdt orienteret. Forhandlingerne med Rådet er på agendaen til NSK mødet 
den 23. september. 

Der forventes, at NR’s overvejelser på mødet 1. juli vil blive inkluderet i 
deres skriftlige indspil til budgettet. 

Socialdemokraterne i Nordisk Råd har stillet to spørgsmål vedrørende 
Generalsekretærens budgetforslag. Til NSKs orientering er spørgermålene 
og generalsekretærens svar vedlagt som bilag 4. 
   

Prognose for landenes indbetalinger 

Der er i forbindelse med fremlæggelse af Ministerrådsforslaget på grund af 
ændrede inflationsforventninger og valutakurser udarbejdet en ny 
prognose for landenes indbetalinger i national valuta i 2014. I 
nedenstående oversigt er indregnet konsekvenserne af betalingsordningen 
for højere uddannelse med de gældende satser: 

 

 

aug-13 jun-13 Ændring

Danmark, TDKK 107.436 108.148 -0,66%

Finland, TEUR 23.098 23.203 -0,45%

Island, TISK 142.402 142.918 -0,36%

Norge, TNOK 348.174 345.730 0,71%

Sverige, TSEK 350.338 351.561 -0,35%


