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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 
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Nordisk ambassade samarbejde 

1. Rekommandation 

Rekommandationen har følgende formulering: 
 
 Nordiska rådet rekommanderer de nordiska ländernas regeringar  

 att öka samarbetet de nordiska länderna emellan, både i 
form av lokaler som ansvarsområden, vad gäller konsulär 
och diplomatisk närvaro i andra stater och på andra kon-
tinenter 

2. Meddelelse fra de nordiske landes regeringer 

 
Ud over et tættere samarbejde om samlokalisering arbejder de nordiske 
udenrigsministre sammen på en række områder. Samarbejdet sker såvel 
på det politiske område såvel som i forhold til kulturelt samarbejde, kon-
sulære opgaver, kriseberedskab og rejsemeddelelser til nordiske borgere. 
Dette samarbejde er på ad hoc-basis og efter behov i hvert enkelt tilfæl-
de. Samarbejdet drøftes løbende mellem landene, og udenrigsministrene 
har gjort nordisk ambassadesamarbejde til et fokusområde i 2015. De 
nordiske udenrigsministre udsendte en fælles udtalelse herom fra mødet i 
Helsingør, Danmark, den 5. maj 2015. 
 
Samlokalisering 
Det nordiske samarbejde om ejendomme og samlokalisering foregår i 
formaliserede rammer med egentlige retningslinjer for arbejdsdeling, ud-
giftsdeling og samarbejde mellem repræsentationerne. Der eksisterer p.t. 
over 20 lokaliteter i verden, hvor to eller flere nordiske lande har en form 
for ejendomsfællesskab. Løsningerne spænder fra fælles ambassadekom-
plekser over forskellige former for samlokalisering i samme kontorhus til 
udlejning af enkeltstående kontor til en medarbejder fra et andet nordisk 
land. Der ses også på nye former for samlokalisering, bl.a. i regi af Nordic 
Cultural and Commercial Houses (NCCH), hvor mulighederne for etable-
ring af nordiske fælles centre i tredjelande undersøges. 
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På det nordiske udenrigsministermøde i Helsingør den 5. maj hilste de 
nordiske udenrigsministre det nævnte gode og allerede udviklede samar-
bejde i flere samlokaliseringer velkomment. De nordiske udenrigsministre 
så gerne flere nordiske samlokaliseringer og så positivt på at fortsætte ar-
bejdet med at klarlægge vilkårene for Nordic Cultural and Commercial 
Houses. 
 
Borgerservice og krisesituationer 
De nordiske landes ambassader laver fælles beredskabsplaner for håndte-
ring af kriser og nødstilfælde samt informationsudveksling af oplysninger 
om rejsevejledninger. Desuden findes en fælles nordisk oversigt, "Hand-
ling of Consular Crises - Nordic Cooperation Abroad", for samarbejde mel-
lem de nordiske ambassader og håndtering af konsulære opgaver i tilfæl-
de af kriser. 
 
Samarbejdet indebærer, at skulle der opstå en krisesituation eller kata-
strofe, repræsenterer de nordiske lande, som er repræsenterede, de lan-
de, der ikke har ambassade i det pågældende land.  
 
Samarbejdet og dets processer tager udgangspunkt i den enkelte specifik-
ke situation. Ambassader og konsulater har i situationer, hvor der har væ-
ret grund til det, haft jævnlige samråd og fælleshandlingsplaner.  
 
Inden for rammerne af EU’s visumkodeks om udstedelse af visum har de 
nordiske lande allerede et tæt samarbejde. Nogle af landene samarbejder 
også vedr. opholdstilladelser. Der er endvidere indgået en række såkaldte 
’Repræsentationsaftaler’, og de nordiske lande skaber således konkrete 
resultater i det nordiske samarbejde. På det nordiske udenrigsminister-
møde i Helsingør den 5. maj 2015 besluttede ministrene, at de fortsat vil 
udvikle dette nordiske samarbejde samt tilpasse det i tråd med et stigen-
de behov for brug af outsourcing.  
 
Ambassadesamarbejde 
De nordiske lande har hver for sig begrænsede ressourcer, men sammen 
når de nordiske lande vidt ud i verden. Derfor besluttede de nordiske 
udenrigsministre på deres møde i Helsingør den 5. maj 2015 at se på mu-
ligheden for at påbegynde en øget anvendelse af hinandens ambassader i 
afgrænsede politiske sager. På mødet blev de nordiske ministre enige om, 
at ambassadesamarbejdet bør foregå ad hoc efter henvendelse fra et nor-
disk udenrigsministerium, som ikke har en ambassade på et givent sted, 
og når det er muligt og hensigtsmæssigt efter ambassadørens vurdering. 
 
Ambassaderapportering 
På det nordiske udenrigsministermøde i Helsingør, blev det besluttet, at 
de nordiske repræsentationer verden over fremover skal sigte mod at dele 
og indsende hinandens rapporter mere systematisk. Delingen skal kun 
ske, hvor det er muligt af hensyn til fortrolighed og sikkerhed, og denne 
vurdering bør fortsat foretages lokalt på repræsentationerne. 
 
Kulturelt samarbejde 
Den stigende interesse for Norden internationalt har ført til øget samar-
bejde mellem de nordiske ambassader på det kulturelle område. Som led i 
udmøntningen af den fællesnordiske profileringsstrategi er der nedsat en 
nordisk rådgivende gruppe i regi af Nordisk Ministerråd, der ud over at bi-
drage med faglige indspil også skal bistå Nordisk Ministerråd med infor-
mation om de fællesnordiske profileringsaktiviteter, der forventes gen-
nemført i de kommende år. 
 
I forlængelse af den succesfulde Nordic Cool festival, der blev gennemført 
i Washington i 2013, er der i forbindelse med det danske formandskab for 
Nordisk Ministerråd i 2015 taget initiativ til udvikling af et koncept for 
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fremtidige fællesnordiske kultursatsninger i udlandet. Andre initiativer i 
støbeskeen omfatter bl.a. planer om afholdelse af en årlig ’Nordic Food 
Festival’ og ’New Nordic Ultra’, der skal skabe opmærksomhed om nordi-
ske råvarer af høj kvalitet.   
 
’Den nordiske model’ bliver emnet for en forskningskonference, der plan-
lægges afholdt i 2015. Konferencen vil fokusere på styrker og svagheder 
ved modellen og dens anvendelighed i andre lande/regioner. 
 
Generelt ses et voksende konkret samarbejde mellem nordiske ambassa-
der om branding inden for sundhed/velfærd, uddannelse, arbejdsmarked, 
grøn vækst/bæredygtighed, samt design og arkitektur. Mange af arran-
gementer har også et kommercielt perspektiv med inddragelse af lokale 
nordiske handelsafdelinger. Også de nordiske turistråd samarbejder lø-
bende; eksempelvis i forbindelse med en nordisk livsstilsevent i Milano 
under overskriften ’Be Nordic’ i maj 2015. Her er også Nordisk Minister-
råd, kulturafdelinger på ambassaderne og eksportråd inddraget. Andre 
fællesnordiske tiltag, herunder B2B- arrangementer relateret til turisme, 
omfatter alene i 2015 events i Frankrig, Holland, USA, Kina og Indien. 
 
I forbindelse med COP21 planlægger de nordiske ambassader i Paris at 
gennemføre fællesnordiske arrangementer med fokus på bæredygtighed 
og grøn energi med arbejdstitlen ’Vejen til Paris’. Andre klima/energi-
arrangementer forventes afholdt i bl.a. New York, Mexico City, Singapore, 
Berlin og Santiago.  
 
Nordisk Ministerråd planlægger under det danske formandskab at afsætte 
10 mio. DKK på budgettet for 2016 til international positionering og profi-
lering af Norden. Også i 2016 vil det finske formandskab satse på interna-
tional profilering af Norden. 

3. Præsidiets betænkning 

Det danske Udenrigsministerium har besvaret Nordisk Råds fremstilling 
6/2009/præsidiet om nordisk ambassadesamarbejde. 
 
De nordiske lande har hver for sig begrænsede ressourcer, men sammen 
når de nordiske lande vidt ud i verden. Derfor besluttede de nordiske 
udenrigsministre på deres møde i Helsingør den 5. maj 2015 at se på mu-
ligheden for at påbegynde en øget anvendelse af hinandens ambassader i 
afgrænsede politiske sager. På mødet blev de nordiske ministre enige om, 
at ambassadesamarbejdet bør foregå ad hoc efter henvendelse fra et nor-
disk udenrigsministerium, som ikke har en ambassade på et givent sted, 
og når det er muligt og hensigtsmæssigt efter ambassadørens vurdering. 
 
Der er altså en vis forståelse for Nordisk Råds ønske om ambassade sam-
arbejde. Nordisk Råd kunne ønske sig endnu tættere samarbejde, men 
ifølge nye aftaler om rekommandationer, bliver disse nu ikke længere op-
retholdt i årevis. Præsidiet kan drøfte sagen med udenrigsministrene. Øn-
skes der efterfølgende fortsat fokus på emnet, vil det være relevant med 
en ny rekommandation. Denne rekommandation anses som færdigbe-
handlet efter det uformelle lunchmøde med udenrigsministrene ved sessi-
onen i oktober 2015. 
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På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet, 

at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser 
Fremst.6/2015/Præsidiet som færdigbehandlet for rådets ved-
kommende. 

 
 
Oslo den 9. september 2015 

Anders Eriksson (ÅF) 
Carl Haglund (sv) 
Christian Juhl (EL) 
Hans Wallmark (M) 
Henrik Dam Kristensen (S) 
Höskuldur Þórhallsson (F) 
Juho Eerola (saf) 
 

Marit Nybakk (A) 
Michael Tetzchner (H) 
Morten Løkkegaard (V) 
Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir (A) 
Phia Andersson (S) 
Wille Rydman (saml 

 


