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PUHEENJOHTAJISTON EHDOTUS 

 

 

Puheenjohtajiston ehdotus   

Pohjoismaiden neuvoston tarkistetuksi työjär-
jestykseksi 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että se lakkauttaa voimassa olevan Pohjoismaiden neuvoston työ-

järjestyksen ja päättää uudesta työjärjestyksestä, joka astuu voi-

maan 1. tammikuuta 2017. 

Taustaa 

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto asetti tammikuussa 2014 po-

liittisen uudistustyöryhmän, jossa oli mukana kymmenen poliitikkoa ja 

jonka tarkoituksena oli esittää uudistusehdotuksia. Ryhmä esitti kritiikkiä 

epätarkoituksenmukaista asioiden käsittelyä ja menettelytapoja kohtaan 

mutta toivoi samalla, että pohjoismaista yhteistyötä kehitetään ja Poh-

joismaiden neuvostosta tehdään tehokkaampi ja ajankohtaisempi organi-

saatio poliittiselle vuoropuhelulle. Uudistustyö saatettiin päätökseen loka-

kuussa 2015, jolloin Reykjavikin istunnossa esiteltiin selonteko niistä uu-

distustyöryhmän ehdotuksista, joista Pohjoismaiden neuvosto on päättä-

nyt. 

 

Tämän jälkeen Pohjoismaiden neuvoston sihteeristö on osallistunut neu-

voston päätösten täytäntöönpanoon, muun muassa Pohjoismaiden neu-

voston työjärjestyksen tarkistukseen ja muutokseen. Pohjoismaiden neu-

voston työjärjestystä päivitettiin myös vuonna 2012 uusiin työmuotoihin 

liittyneen suuren hankkeen yhteydessä. Nyt tehdyssä muutoksessa on lä-

hinnä kyse teknisluontoisista korjauksista tai tiettyjen pykälien muutoksis-

ta mutta myös muista käytännön muutoksista. 

 

Lausunnot 

Puheenjohtajisto käsitteli Pohjoismaiden neuvoston tarkistetun työjärjes-

tyksen ensimmäistä luonnosta kokouksessaan 21. kesäkuuta 2016 ja 



 

 

 Side 2 af 2 

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1681/presidiet 

Tekijä: 

Puheenjohtajisto 

Käsittelijä: 

Puheenjohtajisto 

Liite: 

Pohjoismaiden neuvoston tar-

kistettu työjärjestys, Asiakirja 

5/2016 

Dnro 16-00233-1 

 

 

päätti lähettää luonnoksen lausuntokierrokselle kaikille Pohjoismaiden 

neuvoston jäsenille, valtuuskunnille ja puolueryhmille.  

 

Sihteeristö on vastaanottanut lausunnot Ahvenanmaan valtuuskunnalta, 

Suomen valtuuskunnalta, Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnalta, sosiaali-

demokraattiselta ryhmältä, keskiryhmältä, konservatiiviselta ryhmältä, 

Håkan Svennelingiltä (V), Ruotsin valtuuskunnan sihteeristöltä sekä Nuor-

ten Pohjoismaiden neuvostolta. 

Puheenjohtajiston näkemykset 

Pohjoismaiden neuvoston uudistustyön 2014–2015 täytäntöönpanoa aja-

tellen puheenjohtajisto pitää välttämättömänä, että voimassa oleva Poh-

joismaiden neuvoston työjärjestys lakkautetaan samalla kun uusi tarkis-

tettu työjärjestys hyväksytään. Työjärjestyksen sisältö ei muutu merkittä-

västi suhteessa nykyiseen työjärjestykseen, mutta puheenjohtajisto arvioi 

kuitenkin, että poliittisessa työssä on etua ajanmukaisista ja loogisista 

määräyksistä.  

 

 

Tukholmassa 27. syyskuuta 2016 

Britt Lundberg (ÅC) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Hans Wallmark (M) 

Helgi Hjörvar (A) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Höskuldur Þórhallsson (F) 

Michael Tetzschner (H) 

Mikkel Dencker (DF) 

Penilla Gunther (kd) 

Phia Andersson (S) 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Sonja Mandt (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

Wille Rydman (kok.) 

 


