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MIETINTÖ MINISTERINEUVOSTON 
EHDOTUKSESTA 

Puheenjohtajiston mietintö koskien 

 

ministerineuvoston ehdotusta vuoden 2015 bud-
jetiksi 

1. Puheenjohtajiston ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Poh-

joismaiden ministerineuvostolle, 

että Pohjoismaiden neuvosto osallistetaan budjettiuudistuksen jälkeen 

budjettiprosessiin entistä varhaisemmassa vaiheessa. 

 

että ruokahävikin vähentäminen on edelleen yksi Pohjoismaiden minis-

terineuvoston prioriteeteista. Tarkoitusta varten varataan 2,4 miljoonaa 

Tanskan kruunua, josta 400 000 kruunua sisältyy budjettikohtaan 1-

8007 (biotalous) tietouden ja innovatiivisten ratkaisujen saavuttamisek-

si ruokahävikin vähentämistyössä.  

 

että arktinen yhteistyö on edelleen priorisoitu osa-alue ja että vuon-

na 2015 tarkoitukseen varattua budjettia korotetaan huomioiden, että 

yksi Tanskan puheenjohtajakauden painopistealueista on "Sininen Ark-

tis". 

 

että Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelma viedään uuteen vaiheeseen 

kohdistamalla 894 000 Tanskan kruunua keskeisten laitosten verkosto-

jen vahvistamiseen strategisella tasolla. Lisäksi Tanskan puheenjohtaja-

kaudella keskitytään muun muassa Uuteen pohjoismaiseen ruokaan oh-

jelman Arvot-osion puitteissa (budjettikohta 1-8010). 

 

että budjettikohdassa 5-6610 tuodaan esiin, että kalastusyhteistyössä 

keskitytään jatkossakin rannikkoyhteisöjen kehitykseen, arktiseen alu-

eeseen ja haasteisiin, jotka liittyvät muutoksiin kaupallisten lajien levin-

neisyydessä sisältäen Pohjois-Atlantin pelagiset lajit. Lisäksi Tanskan 

puheenjohtajakaudella keskitytään muun muassa kestävyyden lisäämi-

seen Pohjois-Atlantin luonnonvaroja hyödyntäessä ohjelman Kasvu-

osion alla. 

 

että panostus biotalouteen on tärkeä osa työtä vihreän talouskasvun ja 

kestävyyden edistämiseksi. Biotalouden alalla tähän pyritään optimoi-
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malla arvoketjun jätteen ja ympäristökuormituksen vähentämistä ja 

maksimoimalla arvoketjun arvoa. Tavoitteena on myös saada uudet su-

kupolvet ymmärtämään vihreän kasvun ja kestävyyden tärkeys sekä 

huomioimaan ruokaturva ja ilmastonmuutos.  

 

että biologisen monimuotoisuuden hyväksi tehdyn työn tavoitteita bud-

jettikohdassa 8-3311 (ympäristösektorin työryhmät) selvennetään seu-

raavasti:  

 että Pohjoismaiden maaekosysteemien ekologinen tila on hyvä  

 että ekosysteemien suojelun ja luonnon-, kulttuuri- ja kaupun-

kiympäristöjen kestävän käytön välinen hyvä tasapaino on voima-

vara, joka osaltaan edistää Pohjoismaiden väestön hyvinvointia, 

viihtyvyyttä ja ulkoilumahdollisuuksia  

 että sekä YK:n ilmastosopimus että yleissopimus biologisesta mo-

nimuotoisuudesta saavuttaa niille asetetut tavoitteet.  

 

että Pohjoismaiden neuvostoa tiedotetaan kahdenvälisistä prosesseista 

maiden välillä ratkaisujen löytämiseksi panttikysymykseen ja että Poh-

joismaiden ministerineuvosto muutoin odottaa prosessin tuloksia. 

 

että Pohjoismaiden ministerineuvosto toteuttaa meriryhmän (HAV) ja  

NEFCOn kautta hankkeita Itämeren ympäristön tilan parantamiseksi ja 

varaa lisäksi 400 000 Tanskan kruunua HELCOMille Itämeren suojelun 

toimintasuunnitelman (BSAP) toteuttamiseen. Panostukset kattavat laa-

jan kentän ja niihin kuuluu esimerkiksi analyyseja, innovatiivisten rat-

kaisujen toteuttamista, seminaareja ja kehityshankkeita.  

 

että Pohjoismaiden neuvoston palkintojenjakotilaisuuden toteuttami-

seen varataan 400 000 Tanskan kruunua. 

 

että Pohjoismaisen lehtimieskeskuksen toimintaan varataan 1 miljoona 

Tanskan kruunua vuonna 2015. Varat otetaan strategisista panostuk-

sista (budjettikohta 4-2208). 

 

että kunnes toisin päätetään, Pohjoismaisen kesäyliopiston (NSU) on 

voitava jatkaa toimintaansa nykyisellä tasolla ja että NordForsk voi 

vuonna 2015 vähentää NSU:lle myönnettäviä varoja enintään sen 

oman säästötavoitteen verran eli 2,4 prosenttia.  

 

että käynnistetään selvitys siitä, saavutettaisiinko yhteisellä pohjois-

maisella kirjastohankkeella synergiaa ja taloudellisia etuja.  

 

että lapset ja nuoret ovat erityinen painopistealue Pohjoismaiden minis-

terineuvoston myöntäessä tukea elokuva- ja televisiotuotantoon Poh-

joismaisen elokuva- ja televisiorahaston kautta. 

 

että varataan vuoden 2015 budjetista määrärahoja Bo Könbergin tule-

vaisuuden pohjoismaista terveysyhteistyötä koskevan raportin suosi-

tusten toteuttamiseen mukaan lukien kasvavan mikrobilääkeresistens-

sin ehkäisyn. Lisäksi järjestetään vuosittainen Yksi terveys -kokous 

(mikrobilääkeresistenssi ihmisissä ja eläimissä). 

 

että selvitetään, mitä voidaan tehdä Pohjoismaisten lasten ja yksin-

huoltajien parissa esiintyvän köyhyyden ehkäisemiseksi.  

 

että viime vuosien hyvien kokemusten pohjalta valmistellaan entisessä 

laajuudessaan uusi monialainen ohjelma sekä uusi panostus ihmiskau-

pan torjumiseksi.  

 



 

 

 

 

 Side 3 af 7 

Pohjoismaiden neuvosto 

B 297/presidiet 

Käsittelijä: 

Puheenjohtajisto 

Dnro 14-00165-4 

 

 

Pohjoismaiden neuvosto 

B 297/presidiet 

Käsittelijä: 

Puheenjohtajisto 

Dnro 14-00165-4 

 

 

Pohjoismaiden neuvosto 

B 297/presidiet 

Käsittelijä: 

Puheenjohtajisto 

Dnro 14-00165-4 

 

 

että Pohjoismaiden ministerineuvosto arvioi kuluttajakonferenssin pää-

telmiä niiden valmistuttua ja selvittää mahdollisuuksia jatkaa työtä 

myrkyttömään arkeen1 liittyen.  

2. Taustaa 

Puheenjohtajisto on vastaanottanut ministerineuvoston ehdotuksen Poh-

joismaiden ministerineuvoston vuoden 2015 kokonaisbudjetiksi. Puheen-

johtajiston budjettiryhmään kuuluvat puheenjohtaja Michael Tetzschner 

(K) Norjasta, Bertel Haarder (V) Tanskasta, Helgi Hjörvar (A) Islannista, 

Högni Hoydal (T) Färsaarilta, Juho Eerola (ps.) Suomesta sekä Karin Åst-

röm (S) Ruotsista. Budjettiryhmä on Pohjoismaiden ministerineuvoston 

puheenjohtajamaan Islannin kanssa käymiensä neuvotteluiden pohjalta 

laatinut tämän mietintöluonnoksen vuoden 2015 budjettiehdotuksesta. 

 

Vuoden 2015 budjettia leikataan kaksi prosenttia. Puheenjohtajisto on pe-

riaatteellisista syistä yleisleikkauksia vastaan ja on sen vuoksi tyytyväinen 

siihen, että vuoden 2015 säästöt toteutetaan rakenteellisina leikkauksina.  

 

Puheenjohtajiston budjettiryhmä on puolueryhmien näkemysten pohjalta 

laatinut joukon muutosehdotuksia, joihin yllä oleva neuvoteltava teksti 

osittain vastaa.  

 

Alla olevat kohdat kuitenkin hylättiin neuvotteluissa suluissa ole-

vin perusteluin: 

 

että arvioidaan säästöjen toteuttamista jatkossa kotipaikkaperiaatteen 

mukaan, jolloin isäntämaa maksaisi pohjoismaisten laitosten kiinteät 

käyttökustannukset.  

(PMN ilmoittaa, että tämä säästäisi PMN:n kuluja, mutta ei toisi todelli-

sia säästöjä maiden  pohjoismaiseen yhteistyöhön myöntämiin koko-

naismäärärahoihin.) 

 

että Pohjoismaiden neuvosto osallistetaan säännölliseen vuoropuheluun 

käyttämättömien varojen kohdentamisesta. 

 (PMN ilmoittaa, että taloussäännön mukaan 15 prosenttia käyttämät-

tömistä varoista voidaan siirtää seuraavalle budjettivuodelle, ja se teh-

dään saman budjettikohdan sisällä, joten varoja ei todellisuudessa koh-

denneta uudelleen. Käyttämättömät varat palautetaan maille.) 

 

että suositus hormonitoimintaa häiritsevien aineiden vaarojen vähentä-

misestä (A 1589/miljö) sisällytetään  pohjoismaisen tutkimusyhteistyön 

priorisointipäätöksiin. 

 (PMN viittaa ilmoitukseen koskien suositusta A 1589/miljö, jonka mu-

kaan maiden kansalliset tutkimusneuvostot päättävät yhteispohjoismai-

sen tutkimuksen painopistealueet.) 

 

että Pohjoismaiden ministerineuvosto selvittää pitkällä aikavälillä Venä-

jän ja Baltian maiden pohjoismaisten tiedotustoimistojen osarahoittami-

sen mahdollisuuksia (vrt. kotimaaperiaate) (budjettikohdat 1-0960 ja 1-

0970)  

(PMN ilmoittaa, että maiden kanssa on tehty pitkäkestoiset sopimukset. 

Lisäksi ministerineuvosto huomauttaa hankkeiden osarahoitusta koske-

vista säännöistä; 30 % Venäjän osalta ja 50 % Baltian maiden osalta).  

 

että isäntämaa maksaa Baltian maiden  tiedotustoimistojen peruskulut.  

(PMN ilmoittaa, että tällöin PMN menettäisi toiminnan valvonnan.) 

 

                                                
1 Norjan kuluttajaneuvoston Hvordan sikre forbrukerne en giftfri hverdag -raportti syyskuulta 

2014 on lähetetty Pohjoismaiden ministerineuvostolle. 
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että yksi tai kaksi Baltian maiden toimistoa voitaisiin pitkällä aikavälillä 

lopettaa.  

(PMN viittaa Baltian maiden kanssa tehtyihin pitkän aikavälin sopimuk-

siin ja Ukrainan kriisin aiheuttamaan poliittiseen tilanteeseen.) 

 

että Flensburgin pohjoismaisen talon hankesuunnitelma käynnistetään 

puheenjohtajamaan erästä ja että Pohjoismaiden neuvosto toivoisi 

hankkeen toteutumista Tanskan puheenjohtajakauden aikana vuonna 

2015.  

(PMN ilmoittaa, että nykyiset tiedotustoimistot toimivat hyvin, ja että 

PMN tekee työtä pohjoismaisen brändäysstrategian parissa, johon mah-

dollisesti sisältyy Saksassa toteutettavia panostuksia.) 

 

että monipuolista pohjoismaista kulttuuria vahvistetaan kouluissa laa-

jasti ymmärrettynä "yhteispohjoismainen kulttuurinen koulureppu" -

käsitteen mukaan. Tämän vuoksi pohjoismaista kulttuuria on tuotava 

paremmin esiin esittelemällä koulussa lapsille kulttuuria eri Pohjoismais-

ta siten, että kaikki lapset pääsisivät osalliseksi pohjoismaisuudesta 

kulttuurin keinoin. Pohjoismaiden neuvosto toivoo keskustelua Pohjois-

maiden ministerineuvoston kanssa tähän panostukseen soveltuvasta 

summasta.  

(PMN ilmoittaa, että opetusmateriaalin laatiminen on kansallinen asia.) 

 

että perustetaan pohjoismainen sähköinen rekisteri lääkäreistä, ham-

maslääkäreistä, sairaanhoitajista ja muista Pohjoismaissa laillistetuista 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä suosituksen 28/2010/välfärd mu-

kaisesti. Toivotaan, että varataan 0,3 miljoonaa Tanskan kruunua rekis-

terin perustamismahdollisuuksien arvioimiseen sekä maiden lakien 

mahdollisesti muodostamien esteiden selvittämiseen.  

(PMN viittaa ilmoitukseen suosituksesta 28/2010, jonka mukaan maat 

haluavat pitäytyä kansallisissa rekistereissä.) 

 

että kansalaisiin liittyvä toiminta ja pohjoismaisen yhteistyön perustan 

muodostavat laitokset säästetään leikkauksilta, ja otetaan säästöt pi-

kemminkin hallintokuluista sekä puheenjohtajamaan ja ministerien prio-

risointieristä. (PMN ilmoittaa, että tavoitteena on leikata hallinnosta oh-

jelmien ja laitosten sijaan.) 

3. Lausunnot 

Pääsihteerin budjettiehdotus on lähetetty Pohjoismaiden neuvoston puo-

lueryhmille, valiokunnille ja jäsenille lausuntoja varten. Budjettiryhmä on 

saamiensa näkemysten ja priorisointiehdotusten pohjalta neuvottelemalla 

laatinut tämän mietinnön lopulliset ehdotukset. 

4. Puheenjohtajiston näkemykset 

Helsingin sopimuksen 64. artiklan mukaan Pohjoismaiden neuvosto voi 

ehdottaa muutoksia painopistealueisiin ministerineuvoston esittämän bud-

jettikehyksen puitteissa. Ellei erityisiä syitä voida esittää, on ministerineu-

voston noudatettava suositusta määrärahakäytöstä. 

 

Puheenjohtajisto on Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa käymissä 

neuvotteluissaan suositellut budjettiin kolmeakymmentä muutosta. Poh-

joismaiden ministerineuvosto on huomioinut merkittävän osan neuvoston 

suosituksista. Jos neuvoston näkemyksen huomioiminen ei ole ollut mah-

dollista, ministerineuvosto on antanut perustelun, jonka puheenjohtajisto 

hyväksyy vuoden 2015 budjetin osalta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

etteikö asiaa voitaisi arvioida uudelleen seuraavan vuoden budjetin yhtey-

dessä. 
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Kuten jo aiemmin on mainittu, Pohjoismaiden neuvosto on tyytymätön sii-

hen, että pohjoismaisen yhteistyön kokonaisbudjettia leikataan edelleen.  

Säästövaateet ja leikkaukset ovat ristiriidassa pohjoismaisen yhteistyön 

vahvistamiseen ja kehittämiseen tähtäävien tavoitteiden kanssa. Ristiriitaa 

on nähtävissä etenkin sen osalta, että ehdotetaan uusien yhteistyöaluei-

den, kuten ulko- ja turvallisuuspolitiikan, terveysyhteistyön, arktisen stra-

tegian, uusien palkintojen ja pääministereiden globalisaatiohankkeiden 

priorisointia. Puheenjohtajisto esittääkin vetoomuksen, että tulevaa bud-

jettia ei leikattaisi enempää.  

 

Lisäksi puheenjohtajiston mielestä on epätarkoituksenmukaista, että ne 

ehdotukset säästöistä konkreettisten laitosten ja toiminnan osalta, jotka 

jo kertaalleen on käsitelty Pohjoismaiden neuvoston budjettiprosessissa ja 

neuvotteluissa, otetaan esiin uudelleen tai eri muodossa (esimerkiksi Poh-

joismaista lehtimieskeskusta, Pohjolan taloja tai Pohjoismaista kesäyli-

opistoa koskevat leikkaukset). 

 

Näin ollen puheenjohtajisto odottaa uutta budjettiprosessia, jossa tulevien 

vuosien budjettineuvottelut alkavat aiemmin ja jossa neuvotteluja voidaan 

käydä samanaikaisesti, ja toivoo tietoa uudesta ja osallistavammasta bud-

jettiprosessista mahdollisimman pian. 

5. Päätelmät 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Poh-

joismaiden ministerineuvostolle, 

että Pohjoismaiden neuvosto osallistetaan budjettiuudistuksen jälkeen 

budjettiprosessiin entistä varhaisemmassa vaiheessa. 

 

että ruokahävikin vähentäminen on edelleen yksi Pohjoismaiden minis-

terineuvoston prioriteeteista. Tarkoitusta varten varataan 2,4 miljoonaa 

Tanskan kruunua, josta 400 000 kruunua sisältyy budjettikohtaan 1-

8007 (biotalous) tietouden ja innovatiivisten ratkaisujen saavuttamisek-

si ruokahävikin vähentämistyössä.  

 

että arktinen yhteistyö on edelleen priorisoitu osa-alue ja että vuon-

na 2015 tarkoitukseen varattua budjettia korotetaan huomioiden, että 

yksi Tanskan puheenjohtajakauden painopistealueista on "Sininen Ark-

tis". 

 

että Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelma viedään uuteen vaiheeseen 

kohdistamalla 894 000 Tanskan kruunua keskeisten laitosten verkosto-

jen vahvistamiseen strategisella tasolla. Lisäksi Tanskan puheenjohtaja-

kaudella keskitytään muun muassa Uuteen pohjoismaiseen ruokaan oh-

jelman Arvot-osion puitteissa (budjettikohta 1-8010). 

 

että budjettikohdassa 5-6610 tuodaan esiin, että kalastusyhteistyössä 

keskitytään jatkossakin rannikkoyhteisöjen kehitykseen, arktiseen alu-

eeseen ja haasteisiin, jotka liittyvät muutoksiin kaupallisten lajien levin-

neisyydessä sisältäen Pohjois-Atlantin pelagiset lajit. Lisäksi Tanskan 

puheenjohtajakaudella keskitytään muun muassa kestävyyden lisäämi-

seen Pohjois-Atlantin luonnonvaroja hyödyntäessä ohjelman Kasvu-

osion alla. 

 

että panostus biotalouteen on tärkeä osa työtä vihreän talouskasvun ja 

kestävyyden edistämiseksi. Biotalouden alalla tähän pyritään optimoi-

malla arvoketjun jätteen ja ympäristökuormituksen vähentämistä ja 

maksimoimalla arvoketjun arvoa. Tavoitteena on myös saada uudet su-

kupolvet ymmärtämään vihreän kasvun ja kestävyyden tärkeys sekä 

huomioimaan ruokaturva ja ilmastonmuutos.  
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että biologisen monimuotoisuuden hyväksi tehdyn työn tavoitteita bud-

jettikohdassa 8-3311 (ympäristösektorin työryhmät) selvennetään seu-

raavasti:  

 että Pohjoismaiden maaekosysteemien ekologinen tila on hyvä  

 että ekosysteemien suojelun ja luonnon-, kulttuuri- ja kaupun-

kiympäristöjen kestävän käytön välinen hyvä tasapaino on voima-

vara, joka osaltaan edistää Pohjoismaiden väestön hyvinvointia, 

viihtyvyyttä ja ulkoilumahdollisuuksia  

 että sekä YK:n ilmastosopimus että yleissopimus biologisesta mo-

nimuotoisuudesta saavuttaa niille asetetut tavoitteet.  

 

että Pohjoismaiden neuvostoa tiedotetaan kahdenvälisistä prosesseista 

maiden välillä ratkaisujen löytämiseksi panttikysymykseen ja että Poh-

joismaiden ministerineuvosto muutoin odottaa prosessin tuloksia. 

 

että Pohjoismaiden ministerineuvosto toteuttaa meriryhmän (HAV) ja  

NEFCOn kautta hankkeita Itämeren ympäristön tilan parantamiseksi ja 

varaa lisäksi 400 000 Tanskan kruunua HELCOMille Itämeren suojelun 

toimintasuunnitelman (BSAP) toteuttamiseen. Panostukset kattavat laa-

jan kentän ja niihin kuuluu esimerkiksi analyyseja, innovatiivisten rat-

kaisujen toteuttamista, seminaareja ja kehityshankkeita.  

 

että Pohjoismaiden neuvoston palkintojenjakotilaisuuden toteuttami-

seen varataan 400 000 Tanskan kruunua. 

 

että Pohjoismaisen lehtimieskeskuksen toimintaan varataan 1 miljoona 

Tanskan kruunua vuonna 2015. Varat otetaan strategisista panostuk-

sista (budjettikohta 4-2208). 

 

että kunnes toisin päätetään, Pohjoismaisen kesäyliopiston (NSU) on 

voitava jatkaa toimintaansa nykyisellä tasolla ja että NordForsk voi 

vuonna 2015 vähentää NSU:lle myönnettäviä varoja enintään sen 

oman säästötavoitteen verran eli 2,4 prosenttia.  

 

että käynnistetään selvitys siitä, saavutettaisiinko yhteisellä pohjois-

maisella kirjastohankkeella synergiaa ja taloudellisia etuja.  

 

että lapset ja nuoret ovat erityinen painopistealue Pohjoismaiden minis-

terineuvoston myöntäessä tukea elokuva- ja televisiotuotantoon Poh-

joismaisen elokuva- ja televisiorahaston kautta. 

 

että varataan vuoden 2015 budjetista määrärahoja Bo Könbergin tule-

vaisuuden pohjoismaista terveysyhteistyötä koskevan raportin suosi-

tusten toteuttamiseen mukaan lukien kasvavan mikrobilääkeresistens-

sin ehkäisyn. Lisäksi järjestetään vuosittainen Yksi terveys -kokous 

(mikrobilääkeresistenssi ihmisissä ja eläimissä). 

 

että selvitetään, mitä voidaan tehdä Pohjoismaisten lasten ja yksin-

huoltajien parissa esiintyvän köyhyyden ehkäisemiseksi.  

 

että viime vuosien hyvien kokemusten pohjalta valmistellaan entisessä 

laajuudessaan uusi monialainen ohjelma sekä uusi panostus ihmiskau-

pan torjumiseksi.  

 

että Pohjoismaiden ministerineuvosto arvioi kuluttajakonferenssin pää-

telmiä niiden valmistuttua ja selvittää mahdollisuuksia jatkaa työtä 

myrkyttömään arkeen2 liittyen.  

                                                
2 Norjan kuluttajaneuvoston Hvordan sikre forbrukerne en giftfri hverdag -raportti syyskuulta 

2014 on lähetetty Pohjoismaiden ministerineuvostolle. 
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Tukholmassa 28. lokakuuta 2014 

Arto Pirttilahti (kesk.) 

Bertel Haarder (V) 

Guðbjartur Hannesson (A) 

Hans Wallmark (M) 

Høgni Hoydal (T)  

Höskuldur þórhallsson (F) 

Juho Eerola (ps.)  

 

 

Karin Gaardsted (S) 

Kimmo Sasi (kok.)  

Marit Nybakk (A) 

Michael Tetzschner (H) 

Phia Andersson (S), varapuheen-

johtaja 

Simo Rundgren (kesk.) 

 

Vaihtoehtoinen ehdotus kohtaan 11: 

Budjettiryhmä ja puheenjohtajisto ovat yksimielisesti esittäneet, että Poh-

joismaiselle lehtimieskeskukselle myönnetään 2,8 miljoonaa Tanskan 

kruunua, jotta se voi jatkaa toimintaansa. Myös viime vuoden budjettipro-

sessissa Pohjoismaiden neuvosto esitti selkeän vaatimuksen siitä, että 

Pohjoismaisen lehtimieskeskuksen toiminnan jatkuminen turvataan. 

 

Tämä pohjautuu etenkin tavoitteeseen sekä Pohjoismaiden että pohjois-

maisen yhteistyön näkyvyyden vahvistamisesta, visioon paremmasta yh-

teisestä julkisesta tilasta Pohjoismaissa sekä valveutuneesta ja kriittisestä 

lehdistöstä. Juuri tässä Pohjoismainen lehtimieskeskus voisi olla tärkeä 

väline. 

 

Valitettavasti Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa pidetyissä budjet-

tineuvotteluissa kysymyksestä ei ole päästy yksimielisyyteen ja nyt ehdo-

tettu 1 miljoona Tanskan kruunua on selvä heikennys keskuksen toimin-

taan. 

 

Tämän pohjalta ehdotetaan, että Pohjoismaiden neuvosto päättää, että 

budjettiryhmän ja puheenjohtajiston alun perin ehdottama 2,8 miljoonaa 

Tanskan kruunua NJC:lle tulee toteuttaa. 

 

Kohta 11 muutetaan täten seuraavasti: 

 

että Pohjoismaisen lehtimieskeskuksen toimintaan varataan 2,5 miljoona 

Tanskan kruunua vuonna 2015. Varat otetaan strategisista panostuksista 

(budjettikohta 4-2208). 

 

Tukholmassa 28. lokakuuta 2014 

 

Høgni Hoydal (T)  

Marit Nybakk (A) 

Phia Andersson (S) 

Steingrimur J. Sigfússon (VG) 

 

 

 

 

 


