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BETENKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDASJON 

 

 

Miljøhandlingsprogram 2013-2018 

1. Rekommandasjon 

Rekommandasjonen har følgende ordlyd: 
 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å gjennomføre Ministerrådsforslag B 281/miljø om miljøhandlings-
program 2013 – 2018, med de endringer som Nordisk råd foreslår 
i betenkningen om forslaget og/eller ved å ta hensyn til disse 
synspunkter ved utviklingen av de konkrete innsatser 

2. Meddelelse fra Nordisk ministerråd 

Vid Nordiska rådets session 2012 presenterade den finska miljöministern 
det nya nordiska miljöhandlingsprogrammet för 2013 – 2018 för Nordiska 
rådet. I Nordiska rådets betänkande över ministerrådsförslaget preciseras 
att man gärna ser att normer och riktlinjer för offentliga inköp av 
kemikalier ska ingå. Det hänvisas också till utmaningarna med atomavfall 
i Norden och hur stödordningar i jordbruket kan förbättra den ekologiska 
statusen i Östersjön samt till arktiska frågor inte minst olja och gas 
verksamhet. Nordiska rådet vill också ha en klarare hänvisning till förslag 
och åtgärder som kan motverka havsförsurning.    
 
Inom ramen för statsministrarnas initiativ om grön växt pågår ett projekt 
om grön offentlig upphandling.  Genom förslag från Nordiska rådet, i 
budgetförhandlingarna, pågår dels en utredning om stödordningar i 
jordbruket dels en genomgång med de nordiska länderna om hur ett 
eventuellt närmare nordiskt samarbete om atomavfall kunde ske.    
 
Vid diskussionen i plenum påpekades från Nordiska rådet att det var 
nödvändigt att ta in gröna tekniska normer för offentlig upphandling, 
utrotningshotade och rödlistade arter, samarbete med HELCOM och 
jordbrukets ansvar samt samarbete rörande Arktis.    
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I övrigt stödde Nordiska rådet miljöministrarnas förslag till nytt 
handlingsprogram och man preciserade att man ville bli orienterad om den 
planerade evalueringen och eventuella justeringar om tre år.     
Nordiska ministerrådet välkomnar stödet från Nordiska rådet. Vi kommer 
att ta höjd för Nordiska rådets kommentarer under genomförandet av 
programmet och ser fram emot dialog med Nordiska rådet inför 
evalueringen av programmet.   
 
Nordiska ministerrådet anser att rekommendationen kan avskrivas.  

3. Utvalgets betenkning 

Miljø- og naturressursutvalget noterer Nordisk ministerråds tilsagn om, at 
ved gjennomføringen av miljøhandlingsprogrammet å ta høyde for de 
synspunkter som Nordisk råd ga uttrykk for ved behandling av 
ministerrådsforslaget ved sesjonen i Helsingfors i 2012. Videre, at Nordisk 
ministerråd vil inngå i dialog med Nordisk råd når programmet evalueres. 
 
På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget 

at Nordisk råd tar meddelelsen til etterretning og anser  
Rek. 24/2912/miljø: Miljøhandlingsprogram 2013-2018, som 
ferdigbehandlet for rådets del 
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