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MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Medlemsförslag 
om ett Brysselkontor för Nordiska rådet 

Den första målsättningen med reformen av Nordiska rådet och Nordiska 
ministerrådet är att politisera det nordiska samarbetet. Mittengruppen 
menar att en politisering av det nordiska samarbetet förutsätter en när-
varo där makten finns och besluten fattas. Därför måste Nordiska rådets 
kontakt med Europaparlamentet förtydligas och faciliteras med konkreta 
aktioner. 
 
Den nordiska närvaron i EU-parlamentet och kontakten till nordiska euro-
paparlamentarikerna är högaktuell. Mittengruppen föreslår därmed att 
Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet tillsammans skulle instifta ett 
kontor och en utsänd ämbetsman i Bryssel för att ge det nordiska samar-
betet bättre politisk slagkraft och tyngd. 
 
Under de gångna åren har responsen varit överväldigande positiv bland de 
nordiska europaparlamentarikerna då representanter från Nordiska rådet 
besökt Europaparlamentet för att diskutera t.ex. Östersjöfrågor, antibioti-
karesistens, fiske och jordbruk. Ett Bryssel-kontor för Nordiska rådet 
skulle också ge de nordiska europaparlamentarikerna en naturlig mötes-
plats i allmänhet. 
 
Den utsände ämbetsmannens uppgift skulle vara att koordinera nordiska 
träffar mellan de nordiska Europaparlamentarikerna och deras stabsmed-
lemmar, samt tematiska träffar och evenemang mellan Europaparlamen-
tarikerna och medlemmar i Nordiska rådet och representanter för Nor-
diska ministerrådet. Den utsände ämbetsmannen skulle också ha i uppgift 
att kommunicera till Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, genom 
rapporter eller e-post, hur nordiskt betingade sakfrågor framskrider i 
Bryssel. Den utsände ämbetsmannen skulle komma att kommunicera med 
sekretariaten i Köpenhamn och i sakfrågor relevanta riksdagsledamöter 
från olika länder på frekvent basis, för att garantera att informationen 
kommer till så stor nytta som möjligt. Den utsände skulle också ha i upp-
gift att leda Nordiska rådets profilering i EU och etablera ett brett kontakt-
nät i Bryssel. Kontoret kunde inrymmas i ett eget kontor, eller i en annan 



 
 

 Sida 2 av 2 

Nordiska rådet 

A 1667/presidiet 

Framlagt av: 
Mittengruppen 

Behandlas i: 
Presidiet 

J.nr. 15-00234-1 
 
 

organisations utrymmen, beroende på nätverkningsfördelar och kostnads-
effektivitet. 
 
Mittengruppen föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska mi-
nisterrådet 

att Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet grundar ett gemen-
samt kontor i Bryssel under år 2017 

 
Köpenhamn, 1 oktober 2015 
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