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PRÆSIDIEFORSLAG 

 

 

Præsidieforslag om 
revideret Forretningsorden for Nordisk Råd 

Forslag 

Præsidiet foreslår, at 

Nordisk Råd beslutter 

at Nordisk Råd ophæver gældende Forretningsorden for Nordisk 
Råd og vedtager ny Forretningsorden for Nordisk Råd med virkning 
fra den 1. januar 2017 

Baggrund 

I januar 2014 nedsatte Nordisk Råds Præsidium en politisk reformarbejds-
gruppe bestående af 10 politikere. Arbejdsgruppen skulle komme med 
forslag til reformer. Efter en række kritikpunkter om uhensigtsmæssige 
sagsgange og procedurer, ønskede man at udvikle det nordiske samarbej-
de og gøre Nordisk råd til en mere effektivt og aktuel organisation for poli-
tisk dialog. Reformarbejdet blev afsluttet i oktober 2015, hvor der på ses-
sionen i Reykjavik blev fremlagt en redegørelse med status over hvilke 
forslag fra reformgruppen som Nordisk Råd havde besluttet. 
 
Efterfølgende har Nordisk Råds sekretariat faciliteret implementeringen af 
rådets beslutninger, heriblandt oversyn og tilpasning af Forretningsorde-
nen for Nordisk Råd. Forretningsorden for Nordisk Råd blev tilsvarende 
opdateret i 2012, efter et større projekt om nye arbejdsformer i Nordisk 
Råd. Den nuværende revidering omfatter hovedsagligt en række tekniske 
rettelser eller konsekvensrettelser af paragraffer, men også andre tilpas-
ninger i henhold til praksis. 
 
Høring 
Præsidiet behandlede første udkast til revideret Forretningsorden for Nor-
disk Råd på sit møde den 21. juni 2016 og besluttede at sende udkastet i 
høring til samtlige medlemmer, delegationer og partigrupper i Nordisk 
Råd.  
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Der er indkommet svar fra Ålands delegation, Finlands delegation, Udval-
get for Velfærd i Norden, Den Socialdemokratiske Gruppen, Midtergrup-
pen, Den Konservative Gruppen, Håkan Svenneling (V), Sveriges delega-
tionssekretariat samt Ungdommens Nordiske Råd. 

Præsidiets synspunkter 

Som følge af implementeringen af Nordisk Råds reformarbejde 2014-
2015, finder Præsidiet det nødvendigt at ophæve gældende Forretnings-
orden for Nordisk Råd og vedtage den reviderede Forretningsorden for 
Nordisk Råd. Om end der ikke er mange substansændringer i forhold til 
den gældende, vurderer Præsidiet, at det er gavnligt for det politiske ar-
bejde, at bestemmelserne er tidssvarende og logiske.  
 
 
Stockholm, den 27. september 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 (saml) 

 


