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Præsidiets betænkning over

Medlemsforslag
om bättre samarbete mellan Nordiska rådet
og Nordiska ministerrådet
Forslag
Præsidiet foreslår, at
Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere i anledning af Medlemsforslag A 1666/presidiet: Medlemsförslag om bättre samarbete mellem
Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet
Baggrund
Mittengruppen præsenterede et medlemsforslag om den pågående reform- og budgetproces på sessionen i Reykjavik. Præsidiet besluttede, at
forslaget skulle forberedes af budgetordførerne, eftersom forslaget i høj
grad omhandler prioriteringer indenfor Nordisk Ministerråds budget. Præsidiets budgetordfører drøftede forslaget på sit møde den 18. april 2016.
Forslaget lød som følgende:
Mittengruppen föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet

at i samarbete med Nordiska rådet inleda en process för att samordna vissa funktioner på de båda kanslierna för bättre samarbete
och service samt för att effektivisera
Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er dog to forskellige politiske og juridiske organsiationer. Organisationerne har to forskellige opgaver, to
forskelige arbejdsgivere og to forskellige finansieringer. For at fremme
samarbejdet er organisationerne dog samlokaliseret i København og deler
en række sekretariatsfunktioner; HR-afdeling, økonomi-afdeling, vagtmesteri, tolkning, kommunikation mm. På baggrund af de forskellige opdrag
finder sekretariatet det ikke muligt at dele yderligere kanslier og personale.
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Præsidiet drøftede forslaget på baggrund af indstilling fra budgetordførere.
Præsidiet mente ikke der var anledning til at gå videre med sagen. Dog
var der opbakning til at få en oversigt over, hvilke områder Nordisk Råds
og Nordisk Ministerråds sekretariater i dag samarbejder om, og hvilke, der
ikke anses for mulige. Sekretariatet fik derfor til opgave at udarbejde en
sådan liste.
På den baggrund mente Præsidiet ikke – efter indstilling fra budgetordførerne, at der var belæg for at gå videre med forslaget.
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