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Presidiets betänkande över
Nordisk Ministerråds samlede budget 2018
Förslag
Præsidiet foreslår,
at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser Rek. 26/2017 som
færdigbehandlet for rådets vedkommende.
Bakgrund
Rekommendationen har följande formulering:
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 deltagande och inflytande i processer knutna till fred och säkerhet
att avsätta medel för en kartläggning av hur nordiska public service kanalerna 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 utbildningssektorn. Innan det är färdigbehandlat önskar rådet dock vidhålla att finansiering
av Samiska institutet (NSI) ligger på samma nivå som 2017
Meddelande från Nordiska ministerrådet
I efteråret 2017 blev der gennemført forhandlinger mellem Nordisk Råd og Nordisk
Ministerråd om ministerrådets budgetforslag 2018. Igennem forhandlingerne blev
man enige om fem punkter. Punkterne vil blive gennemført sådan som Nordisk Råd
og Nordisk Ministerråd blev enige om, og der vil blive udarbejdet en selvstændig redegørelse for opfølgningen gennem ministerrådets årsberetning for 2018.

J.nr. 17-00102-22

Ministerrådet anser rekommandationen for opfyldt.
Utskottets synpunkter
Præsidiet noterer sig Ministerrådets meddelelse over budgetrekommandationen om
budget 2018 og forventer, at indgåede budgetaftaler indfries og gennemføres i løbet
af året 2018.
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