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BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG

Præsidiets betænkning over

Medlemsforslag
om förstärkning av de nordiska kontoren i
Baltikum

Forslag

Præsidiet foreslår, at

Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere i anledning af Medlems-
forslag A 1653/presidiet: Medlemsforslag om förstärkning av de nor-
diska kontoren i Baltikum.

Baggrund

Den konservative gruppe præsenterede et medlemsforslag om forstærk-
ning af de nordiske kontorer i Baltikum på Præsidiets møde den 30. no-
vember 2015. Præsidiet besluttede, at forslaget skulle forberedes af bud-
getordførerne, eftersom forslaget i høj grad omhandler prioriteringer in-
denfor Nordisk Ministerråds budget. Præsidiets budgetordfører drøftede
forslaget på sit møde den 18. april 2016. Forslaget lød som følgende:

Den Konservativa Gruppen i Nordiska Rådet foreslår
 att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att de

resurser som frigörs genom stängningen av Nordiska ministerrå-
dets kontor i St. Petersburg omlokaliseras till informationsarbete i
de baltiska staterna

 att detta informationsarbete särskilt bör ta hänsyn till den rysk-
språkiga befolkningens behov av kunskap om Norden

Baggrunden var, at Ministerrådets kontor i St. Petersburg blev lukket efter
beslutning af samarbejdsministrene i februar 2015. Det bevirkede, at der
blev frigjort 6 mio. DKK. i det nordiske budget pr 2016. Men eftersom det
samtidigt blev besluttet, at det nordiske budget skulle beskæres med 1 %
- svarende til 9 millioner DKK, indgik de 6 millioner kroner i denne bespa-
relse. Såfremt Nordisk Råd ønsker at styrke informationsarbejdet i de
baltiske stater med et tilsvarende beløb, skal pengene derfor findes andet
sted.
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Den anden att-sats omhandler informationsarbejdet i Baltikum – og sær-
ligt med hensyn til den russisk-sprogede del af befolkningen.  Til dette
formål har Ministerrådet en konto under internationalt samarbejde;
”Kundskabsopbygning og netværk” på 27.5 mio. DKK. Tidligere har denne
budgetpost overvejende (op til 20 mio. DKK) dækket aktiviteter i Nord-
vestrusland. Som følge af ændringerne i samarbejdet med Rusland, bliver
denne budgetpost nu anvendt af de Baltiske kontorer til at fremme rus-
sisk-sprogede medier i Estland, Letland og Litauen.

Senest har Nordisk Ministerrådet oprettet en filial i Narva i Estland på
grænsen til Rusland, hvor ministerrådet har hyret lokaler i den russisk-
sprogede TV-kanal, ETV, som delvist finansieres over det nordiske budget.

Præsidiets synspunkter

Præsidiet støtter op om informationsarbejdet i de baltiske lande – og sær-
ligt den del, der er rettet mod den russisk-talende del af befolkningen.
Nordisk Ministerråd har fokus på samme målgruppe, og indsatsen og den
økonomiske bevilling er derfor styrket efter lukningen af kontoret i Sct.
Petersborg.

På den baggrund mente Præsidiet ikke – efter indstilling fra budgetordfø-
rerne, at der var belæg for at gå videre med forslaget.
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