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Behandles i Præsidiet 
 

Præsidiets betænkning over 

Ministerrådsforslag om 

Nordisk Ministerråds samlede budget for 2018 
 

Præsidiet föreslår, att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet, 

att ensamkommande flyktingbarns hälsa – specifikt psykisk hälsa inkluderas i 

budgeten  

att avsätta upp till 500 000 DKK till en bakgrundsutredning om nordisk insats 

i globalt freds- och försoningsarbete, inklusive bidrag till att öka kvinnors del-

tagande och inflytande i processer knutna till fred och säkerhet 

att avsätta medel för en kartläggning av hur nordiska public service kanaler-

na kan bli tillgängliga i hela Norden, härunder titta på geoblockering  

att avsätta medel till en sammanfattande utredning om nordiskt arbete om 

sjöfartsrisker och miljösäkerhet i arktisk sjöfart 

att Nordiska rådet får till behandling ett skyndsamt MR-förslag om framtidig 

långsiktig finansiering av de fem samarbetsorganen under utbildningssek-

torn. Innan det är färdigbehandlat önskar rådet dock vidhålla att finansiering 

av Samiska institutet (NSI) ligger på samma nivå som 2017 

Baggrund 

Budgetprocessen om Ministerrådets budget 2018 begyndte med Præsidiets møde 

med de nordiske samarbejdsministre den 2. november 2016 i forbindelse med Nor-

disk Råds 68. Session i København, hvor de overordnede linjer i budgettet blev drøf-

tet. 

 

Præsidiet mødtes efterfølgende med Nordisk Råds udvalgsformænd den 29. novem-

ber 2016 i Keflavík for at drøfte rådets overordnede prioriteter angående Ministerrå-

dets budget. 

 

Derefter mødtes Præsidiet med den norske samarbejdsminister Frank Bakke-Jensen 

den 24. januar 2017 i Oslo for at drøfte Nordisk Råds overordnede indspil til budget-

tet.  
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Partigruppernes budgetordførere mødtes den 4. april 2017 i Stockholm, hvor ordfø-

rerne drøftede de nordiske samarbejdsministrenes vedtagelse den 9. februar af bud-

getanvisninger for 2018. 

 

Den 7. juni 2017 fremlagde Nordisk Ministerråds generalsekretær forslag til Minister-

rådets budget 2018. 

 

Partigruppernes budgetordførere mødtes med den norske samarbejdsminister Frank 

Bakke-Jensen den 20. juni 2017 i Gardemoen. Forud for mødet havde budgetordfø-

rerne sit eget møde for at drøftede det fremlagte budgetforslag. 

 

Nordisk Råds fagudvalg havde frist til den 3. juli 2017 for at sende ind ændringsfor-

slag til Præsidiet. Præsidiet videresendte ændringsforslagene samt et ændringsfor-

slag fra Danmarks delegation til partigrupperne for at partigrupperne havde mulig-

hed for, hvis de vurderede det aktuelt, at løfte forslagene frem i det videre arbejde 

indfør det næste møde hos budgetordførerne. 

 

Efter partigruppernes sommermøder indsendte grupperne konkrete ændringsforslag 

til budgetforslaget med frist til den 21. august 2017. 

 

Partigruppernes budgetordførere sammentrådte den 5. september i København for 

at beslutte hvilke af partigruppernes ændringsforslag ordførerne skulle foreslå Præ-

sidiet til sin betænkning over Nordisk Ministerråds budget 2018 

 

Præsidiet godkendte på sit møde den 20. september i Reykjavík prioriterede områder 

angående ændringsforslag til ministerrådets budget. 

 

Til sidst mødtes Nordisk Råds præsident med den norske samarbejdsminister og 

formand for MR-SAM i Gardemoen den 11. oktober for at forhandle om rådets priori-

terede områder angående ændringsforslag til Nordisk Ministerråds budget 2018. Her 

blev en kompromistekst godkendt af begge parter. 

 

På mødet den 11. oktober drøftedes også spørgsmålet om grundprincipperne for den 

fremtidige finansiering af de grænseregionale informationstjenester samt de nordi-

ske huse. 

 

Høring 

Ministerrådets budgetforslag har været i høring hos partigrupperne i Nordisk Råd og 

Nordisk Råds fagudvalg. På baggrund af indkomne ændringsforslag prioriterede par-

tigruppernes budgetordførere forslag, der indgik i forhandlingen med ministerrådet. 

 

Præsidiets synspunkter 

Præsidiet noterer, at de budgetområder som Præsidiet prioriterede i sit overordnede 

indspil til budgettet ved møde med Norges samarbejdsminister den 24. januar har 

tages hensyn til i budgettet. Disse budgetområder var: 

 



 
 

3 / 3 

 Forskningspolitisk redegørelse 

 Antibiotikaresistens/One Health 

 Bioenergi 

 Integration 

 Grænsehinder 

 

Endvidere noterer Præsidiet, at resultatet af forhandlingerne med Nordisk Minister-

råd den 11. oktober og de fem ændringsforslag som fremlægges i betænkningen er i 

tråd med de fokusområder som partigruppernes budgetordførere har prioriteret un-

der sin behandling af budgettet. 

 

Præsidiet udtrykker sin tilfredshed med budgetprocessen. Den proces som er blevet 

etableret i de seneste år har efter Præsidiets mening bidraget til en bedre behandling 

af budgettet. Præsidiet vil af den anledning takke ministerrådet for god dialog under 

møderne omkring budgettet. 

 

. 

Helsingfors, den 31. oktober 2017 

Bertel Haarder (V) 

Britt Lundberg (ÅC) 

Christian Juhl (EL) 

Erkki Tuomioja (sd) 

Hans Wallmark (M) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Juho Eerola (saf) 

Maarit Feldt-Ranta (sd) 

Martin Kolberg (A) 

Michael Tetzschner (H) 

Phia Andersson (S) 

Silja Dögg Gunnarsdóttir (F) 

Staffan Danielsson (C) 

Susanna Koski (saml) 

 

 


