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Svar Rek. 42, Nyt samarbejdsprogram for energi 2018-2021 

1. Rekommandation 
Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

 
att bli mer tydliga i sina avsikter och ambitioner, innan man igångsätter det 
nya samarbetsprogrammet. 

 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 
 

Indledningsvist vil Nordisk Ministerråd gerne kvittere for Nordisk Råds aktive delta-

gelse i udarbejdelsen af det nye energipolitiske handlingsprogram. Det var velkom-

ment, at Nordisk Råd afholdt en konference i foråret 2016 om rådets forslag i forbin-

delse med Jorma Ollilas strategiske gennemlysning, og i forhold til rådets konkrete 

indspil til handlingsprogrammet, ikke mindst i forhold til energieffektivitet. 

 

I betænkningen fra Nordisk Råd er angivet en række vigtige aspekter, som det opfor-

dres, at der arbejdes med i de kommende år. Nordisk Ministerråd er enigt i dette, 

men samtidig er det vigtigt at slå fast, at handlingsprogrammet sætter rammen for 

de næste fire års nordiske energipolitiske samarbejde. Der skal fortsat sættes klare 

mål og ambitioner for det konkrete arbejde inden for programmet. Det sker løbende, 

men i særlig grad i forbindelse med de årlige energiministermøder. På det seneste 

møde i november 2017 drøftede ministrene for første gang samlet Jorma Ollilas 

energigennemlysning. I den forbindelse besluttede ministrene konkret opfølgning på 

en række af de områder, som også omtales i betænkningen. Et par nedslag i den for-

bindelse er, at ministrene besluttede, at der skal afholdes et årligt elmarkedsforum 

for at sikre det nordiske elmarkedets udvikling. Nordisk energiforskning har høj prio-

ritet, hvorfor Nordisk Energiforskning er givet til opgave at arbejde videre med Ollilas 

anbefalinger på dette område. Samarbejdet omkring EU/EØS skal styrkes yderligere, 

ministrene vurderede, at forslaget i EU/EØS om governance kan være en naturlig 

ramme herfor. Ligesom ministrene anbefalede, at der arrangeres et årligt højni-

veaumøde om de nordiske landes energipolitik, som skal bidrage til god informati-

onsudveksling og evaluering af rapportens anbefalinger. 

 

Som det fremgår ovenfor er arbejdet med at konkretisere handlingsprogrammet, og 

opfølgningen på Ollilas-rapport i fuld gang. Nordisk Ministerråd har, som nævnt, sat 

pris på Nordisk Råds bidrag til den positive udvikling af nordisk energisamarbejde i de 
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senere år. I lyset heraf hilser Nordisk Ministerråd invitationen om en energipolitisk 

dialog velkommen. Som det fremgår af svar på REK 16/2017 kan denne dialog med 

fordel tematiseres. Nordisk Ministerråd opfordrer Nordisk Råd til at aftale nærmere 

med det svenske formandsskab. 

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er opfyldt. 

 


