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Svar Rek. 7/2018, Nordiskt inflytande och samarbete med G20 

1. Rekommendation 
Rekommendationen har följande lydelse: 

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

 
att samordna och utreda sådana aktiviteter som leder till nordiskt inflytande 
och samarbete med G20. 

 

2. Meddelande från Nordiska ministerrådet 
 

Inom ramen för Nordiska ministerrådets strukturer sker vid behov informationsut-

byte om status för G20-samarbetet i syfte att främja samarbete. Exempelvis har in-

formationsutbyte inför deltagande i G20 varit uppe på dagordningen för samarbets-

ministrarnas möten. I övrigt hänvisas till den samverkan som finns mellan de nor-

diska regeringarna genom den nordiska G20-arbetsgrupp som etablerades 2016. 

 

Nordisk arbetsgrupp för G20 

De nordiska statsministrarna kom i oktober 2015 överens om att inrätta en nordisk 

arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna för Norden att samordna nordiskt age-

rande gentemot G20. Arbetsgruppen bildades under våren 2016. Det senaste mötet 

skedde i juni 2018.  

 

Arbetsgruppens tillkomst och fortsatta existens utgår från ett ömsesidigt intresse 

från Norden och G20 att finna lösningar på globala eller globalt förekommande frå-

gor. G20 har sedan finanskrisen 2008/2009 breddat sitt verksamhetsfält och påverkar 

utformningen av policy på en rad områden. Frågor av horisontell eller sektoröverskri-

dande karaktär har blivit vanligare på G20-agendan. Kopplingen mellan G20 och 

andra multilaterala organisation där de nordiska länderna är medlemmar har blivit 

tydligare. Uttalanden i G20-sammanhang har fått ett ökat genomslag.  
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Aktiviteterna inom den nordiska G20-arbetsgruppen inriktas på möjlig nordisk sam-

verkan med inkommande G20-ordförandeskap. De faktiska kontakterna är beroende 

av existerande samarbete med landet i fråga samt den nordiska diplomatiska närva-

ron i de aktuella länderna. Existerande strukturer används på ett flexibelt och prag-

matiskt sätt.  

 

Gruppens medlemmar utbyter även information om bilaterala samarbeten med G20. 

På så vis har gruppen bidragit till en plattform för såväl gemensamt som bilateralt 

samarbete med G20 och dess ordförandeskap.  

 

  

Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendationen är uppfylld 

 


