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Præsidiets betænkning over

Medlemsforslag
om den pågående reformen samt budgetprocessen
Forslag
Præsidiet foreslår, at
Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere i anledning af Medlemsforslag A 1654/præsidiet.
Baggrund
Den konservative gruppe præsenterede et medlemsforslag om den pågående reform- og budgetproces på Præsidiets møde den 30. november
2015. Præsidiet besluttede, at forslaget skulle forberedes af budgetordførerne, eftersom forslaget i høj grad omhandler prioriteringer indenfor Nordisk Ministerråds budget. Forslaget lød som følgende:
Den Konservative Gruppen föreslår att Nordiska rådet rekommenderar
Nordiska ministerrådet

att ta initiativ till en genomgripande evaluering av samtliga nordiska institutioner, samt att överväga hur man går vidare om institutionen inte längre uppfyller sitt syfte


att ta initiativ till en kritisk översyn av projekten



att ta initiativ till hur man kan beakta subsidiaritetsprincipen på
Nordisk nivå

Budgetordførerne drøftede forslagene på sit møde den 18. april 2016. Her
blev det fremført, at Nordisk Råd Kontrolkomite udfører en række opgaver, der delvist opfylder at-satserne.
Nordisk Råds Kontrolkomite har de seneste år besøgt samtlige 13 nordiske
institutioner – visse institutioner flere gange. Samtidigt gennemgår Kon-
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trolkomiteen alle årsberetninger fra institutioner som en fast del af deres
opgave.

Nordisk Råd

I 2014/2015 fik Kontrolkomiteen udarbejdet en rapport om Nordisk Ministerråds projektvirksomhed. Rapporten indeholder en række kritiske anbefalinger, som nu er i færd med at blive fulgt op på - både i Nordisk Ministerråd og af Kontrolkomiteen, der fortsat har sagen på dagsordenen.

A 1654/presidiet

Endelig blev det påpeget, at alle medlemsforslag i Nordisk Råd skal indeholde en nordisk nytteværdi, som den tredje at-sats omhandler. Sekretariatet vurderer indsendte forslag i henhold til vejledning om udarbejdelse
af medlemsforslag.
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Præsidiets synspunkter
Præsidiet henviste til Kontrolkomiteens rapporter over besøg hos samtlige
nordiske institutioner. Besøgene foretages jævnligt og rapporterne har høj
værdi for politiske og budgetmæssige prioriteringer samt for revision. På
den baggrund mente Præsidiet, at Kontrolkomiteen på tilstrækkelig vis varetager rekommandationen i første at-sats.
Den anden at-sats mener Præsidiet ligeledes er imødekommet gennem
den gennemgribende konsulent rapport, der er udarbejdet i 2015; Evaluering: "Effekten av nordiske prosjekter”. Kontrolkomiteen arbejder fortsat
på opfølgning af anbefalingerne fra rapporten.
Den sidste at-sats om at beagte subsidiaritetsprincippet på nordisk niveau, mener Præsidiet skal ivaretages af sekretariatet med henvisning til
vejledning for behandling af medlemsforslag.
På den baggrund mener Præsidiet ikke – efter indstilling fra budgetordførerne, at der er belæg for at gå videre med forslaget.
Oslo, 19. april 2016
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