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BETÆNKNING OVER 
MINISTERRÅDSFORSLAG 

Præsidiets betænkning over 

 

Nordisk Ministerråds samlede budget for 2017 

Forslag 

Præsidiet foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at avsette 3,413 MDKK til Nordjobb i 2017. 

 

at fortsette å arbeide med den påbegynte analysen som omhand-

ler koordinering og gjensidig informasjonsutveksling når det gjel-

der autorisasjoner for helsepersonell med det formål å vurdere 

sikkerhet, samt avsette opp til 0,3 MDKK hvis nåværende finansie-

ring ikke er tilstrekkelig. 

 

at gjenbruk av avfall er et prioritert område i det nordiske samar-

beidet. NMR vil i 2017 gjennomføre en analyse og avsette de nød-

vendige ressurser for å avdekke om nasjonale regelverk, støtte-

ordninger og avgifter på avfallsområdet fremmer eller hemmer 

måloppnåelse om økt gjenbruk av avfall. 

 

at avsette 1,0 MDKK til å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet i 

Baltikum og Østersjøregionen. 

 

at arbeidet med bioenergi, herunder matavfall, fortsatt blir en vik-

tig komponent i det nordiske samarbeidet. I 2017 gjennomføres en 

studie som skal undersøke muligheter for videreutvikling av det 

nordiske samarbeidet innenfor biobrensel og transportsektoren. 

Studiet skal inkludere eventuelle forslag fra gjennomlysningen av 

energisektoren som er ferdig mars 2017. 

 

at avsette opp til 1,0 MDKK til å utrede om initiativer angående 

mobilitet og rettferdig konkurranse på arbeidsmarkedet med sær-

lig fokus på små og mellomstore virksomheter i Baltikum. 
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Baggrund 

Budgetprocessen om Ministerrådets budget 2017 begyndte med Præsidi-

ets møde med de nordiske samarbejdsministre den 27. oktober 2015 i 

forbindelse med Nordisk Råds 67. Session i Reykjavík, hvor de overordne-

de linjer i budgettet blev drøftet. 

 

Præsidiet mødtes efterfølgende med Nordisk Råds udvalgsformænd den 

30. november 2015 i Stockholm for at drøfte rådets overordnede priorite-

ter angående Ministerrådets budget. 

 

Derefter mødtes Præsidiet med den finske samarbejdsminister Anne Ber-

ner den 25. januar 2016 i Helsingfors for at drøfte Nordisk Råds overord-

nede indspil til budgettet.  

 

Partigruppernes budgetordførere mødtes den 18. april i Oslo, hvor ordfø-

rerne drøftede de nordiske samarbejdsministrenes vedtagelse den 3. fe-

bruar af budgetanvisninger for 2017, herunder budgetrammen til 927,546 

MDKK i 2016 priser. På mødet deltog præsident Henrik Dam Kristensen, 

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir (S), Carl Haglund (M), Michael Tetzschner 

(M), Juho Eerola (N) og Steingrímur J. Sigfússon  (VSG). 

 

I juni 2016 fremlagde Nordisk Ministerråds generalsekretær forslag til Mi-

nisterrådets budget 2017. 

 

Partigruppernes budgetordførere mødtes med den finske samarbejdsmini-

ster Anne Berner den 1. juli 2016 i København. På mødet deltog præsi-

dent Henrik Dam Kristensen, Maarit Feldt-Ranta (S), Hans Wallmark (K), 

Mikkel Dencker (N) og Steingrímur J. Sigfússon (VSG). Forud for mødet 

havde budgetordførerne sit eget møde. På møderne drøftede budgetordfø-

rerne sine prioriteringer angående det fremlagte budgetforslag. 

 

Efter partigruppernes sommermøder indsendte grupperne konkrete æn-

dringsforslag til budgetforslaget med deadline den 22. august. 

 

Partigruppernes budgetordførere sammentrådte igen den 2. september i 

København for at beslutte hvilke af partigruppernes ændringsforslag burde 

prioriteres i forhandlinger med Ministerrådet. På mødet deltog præsident 

Henrik Dam Kristensen, Maarit Feldt-Ranta (S), Britt Lundberg (M), Mi-

chael Tetzschner (K), Mikkel Dencker (N) og Steingrímur J. Sigfússon 

(VSG). 

 

Nordisk Råds udvalg havde også mulighed for at sende ind ændringsfor-

slag, hvilket to udvalg benyttede sig af. 

 

Præsidiet godkendte på sit møde den 27. september i Stockholm budget-

ordførernes konklusion fra 2. september om hvilke af partigruppernes 

ændringsforslag som skulle prioriteres i forhandling med ministerrådet. 

 

Nordisk Råds præsident, Henrik Dam Kristensen, og vicepræsident, Mikkel 

Dencker, mødtes med den finske samarbejdsminister og formand for MR-

SAM Anne Berner i Helsingfors den 13. oktober for at forhandle om rådets 

forslag til ændringer til ministerrådets budget 2017. 

 

 

Høring 

Ministerrådets budgetforslag var i høring hos partigrupperne i Nordisk Råd 

og Nordisk Råds udvalg. På baggrund af indkomne ændringsforslag priori-

terede partigruppernes budgetordførere de forslag, der indgik i forhand-

lingen med ministerrådet. 
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Præsidiets synspunkter 

Ved Præsidiet møde med den finske samarbejdsminister Anne Berner den 

25. januar 2016 i Helsingfors blev følgende prioriteringer videreformidlet: 

 

 Uppföljning på Könberg-rapporten om det nordiska hälsosamar-

betet. 

 Den igångvarande strategiska genomlysningen av arbetslivssam-

arbetet. 

 Behov för stärkt samarbete med EU. 

 Arbetet med att profilera Norden som en attraktiv turistdestinat-

ion, jf. bl.a. Nordic Cool. 

 

Når Nordisk Ministerråds generalsekretær fremlagde i juni forslag til Mini-

sterrådets budget 2017 var alle af Præsidiets prioriteringer fra mødet i ja-

nuar blevet omfattet blandt hovedlinjerne i forslaget: 

 

 Opfølning på Könberg-rapporten om helsesamarebjdet. 

 Opfølgning på Nielson-rapporten om arbejdsmarkedet. 

 Bedre koordinering af EU-samarbejdet. 

 Opfølgning på Nordic Cool-satstning på profilering/positionering af 

Norden Internationalt; Southbank, London i 2017. 

 

På sit møde den 27. september besluttede Præsidiet at prioritere følgende 

emner i forhandling med ministerrådet angående forslag til ændringer i 

budgettet: 

 

 Nordjob 

 Koordinering af autorisering af sundhedspersonale i Norden 

 Affaldsstrømmene i Norden 

 Ministerrådets kontor i Baltikum og sikkerhedssituationen i Øster-

søområdet 

 Madaffald og bioenergi 

 Grænsehandel og bilaterale pantaftaler 

 Sikkerhed og arbejdsmiljø i flybranchen 

 Mobilitet og retfærdig konkurrence 

 Ubrugte midler i budgettet 

 

Ved forhandlingerne i Helsingfors 13. oktober fik Nordisk Råd tilslutning til 

de fleste af sine forslag til ændringer. Ud over de ændringsforslag som 

indgår i denne betænkning til rekommandation, var der videre et ønske 

fra Nordisk Råd om at Nordisk Ministerråd ikke længere skal tilbagebetale 

ubrugte midler i Nordisk Ministerråd, hvorfor den følgende henvisning til 

økonomireglementet kan tilføjes: 

 

«I henhold til Økonomireglementet § 20 A skal udisponerte midler som ik-

ke kan overføres til neste budsjettår, tilbakebetales til landene (fra og 

med 2009) inntil NMR har tilbakebetalt 35 MDKK – deretter settes disse 

midler på en reservekonto til MR-SAMs disposisjon for det neste budsjett-

år. Etter regnskapsåret 2015 er det tilbakebetalt 30,2 MDKK. Det forven-

tes at resten av midlerne blir tilbakebetalt av ubrukte midler fra 2016, og 

at der fra og med 2018 finnes midler på en reservekonto.» 

 

Nordisk Råd fik ikke tilslutning fra Nordisk Ministerråds side til to af sine 

forslag til ændringer: Angående Nordisk Råds rekommandation 2/2016 til 

de nordiske landes regeringer om sikkerhed og arbejdsmiljø i flybranchen. 

Den 30. september er det meddelt svar fra landene, at rekommandatio-

nens første at-sats kan anses som opfyld og at rekommandationens anden 

at-sats kan anses som delvist opfyld. Nordisk Råd har mulighed for at ar-

bejde videre med sagen ved et planlagt møde med de nordiske ministre 

for transport- og infrastruktur 9. november 2016 i Stockholm. 
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Det andet forslag til ændring gælder afsætning af midler til undersøgelse 

af grænsehandel og bilaterale pantaftaler. Danmark og Tyskland har un-

dertegnet en aftale om at enten dansk eller tysk pant skal betales ved køb 

af dåser eller flasker i Tyskland fra 2018. Denne problemstilling er der 

mulighed for at vende tilbage til og vurdere, når man har fået erfaring 

med aftalen. 

 

 

København, 1. november 2016 

Britt Lundberg (ÅC) 

Erkki Tuomioja (sd) 

Eva Kjer Hansen (V) 

Hans Wallmark (M) 

Henrik Dam Kristensen (S), Præ-

sident 

Maarit Feldt-Ranta (sd) 

Michael Tetzschner (H) 

Mikkel Dencker (DF), Vicepræsi-

dent 

Penilla Gunther (KD) 

Phia Andersson (S) 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Silja Dögg Gunnarsdóttir (F) 

Sonja Mandt (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

Wille Rydman (saml) 

  

 


