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Behandlas i

Presidiet

Presidiets betänkande över
Ministerrådsförslag
om Nordisk Partnerskab for Arktis – Nordisk Ministerråds arktiske
samarbejdsprogram 2018-2021
Förslag
Presidiet föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att gennemføre retningslinjerne for Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2018-2021
Bakgrund
Nordisk Ministerråd har haft et arktisk samarbejdsprogram siden 1996 og programmet for 2018-2021 er det syvende i rækken.
Et centralt formål i samarbejdsprogrammet 2018-2021 er, at møde de specifikke behov i Arktis og at bidrage til en bæredygtig udvikling af og i Arktis. Her spiller Nordisk
Ministerråds program for 2030-agendaen og de Forenede Nationers 17 bæredygtighedsmål en central rolle.
Samarbejdsprogrammet har særlig fokus på følgende af FNs bæredygtighedsmål:













J.nr. 17-00200-3

Nr. 3 om sundhed og trivsel
Nr. 4 om kvalitetsuddannelse
Nr. 5 om ligestilling mellem kønnene
Nr. 6 om rent vand
Nr. 7 om bæredygtig energi
Nr. 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst
Nr. 9 om industri, innovation og infrastruktur
Nr. 11 om bæredygtige byer
Nr. 12 om ansvarlig forbrug og produktion
Nr. 13 om klimaindsats
Nr. 14 om livet i havet
Nr. 15 om livet på land




Nr. 16 om stærke institutioner
Nr. 17 om partnerskaber

Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram har budgetpost 1-0870 i ministerrådets budget, under MR-SAM, de nordiske samarbejdsministre. I budgetforslag for
2018 er budgetteret 9.024.000 DKK til formålet. Budgettet disponeres af den Nordiske Samarbejdskomité, NSK.
Budgettet for Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram er delt op i to overordnede dele. For det første en politisk prioriteret del, der giver landende prærogativ
og en mulighed for at igangsætte højt politisk prioriterede projekter. For det andet,
en åben ansøgningsdel, der er åben for alle ansøgere, der imødekommer programmets målsætninger og opfylder de til enhver tid givne kriterier.
Som hovedregel skal tre nordiske lande være involveret i et samarbejdsprojekt. Et
partnerskab mellem tre nordiske lande kan også suppleres med et eller flere tredjelande, for eksempel et eller flere af de øvrige arktiske stater, USA, Canada og Rusland.
I 2016 gav den åbne ansøgningsrunde støtte til 24 projekter til et beløb på 6,2 mio.
DKK ud af den årlige bevilling på 8,8 mio. DKK under det nuværende arktiske samarbejdsprogram for 2015-2017.
Det overordnede ansvar for implementeringen og administrationen af det arktiske
samarbejdsprogram ligger hos samarbejdsministrene men det kan ifølge programmet nedsættes en nordisk arktisk rådgivningskomité til at bistå med programmets
årlige gennemførelse. Administrationen af den åbne ansøgningsrunde kan også udliciteres.
Utskottets synpunkter
Præsidiet udtrykker tilfredshed over, at Nordisk Ministerråd har fokus på Arktis med
et pragmatisk samarbejdsprogram med en budgetpost på 9 mio. DKK.
Præsidiet mener også, at det er på sin plads at FNs bæredygtighedsmål kommer så
stærkt til udtryk i programmet.
Nordisk Råd har arbejdet for, at bæredygtighedsmålene kommer til udtryk i det nordiske samarbejde, både internt og udadvendt i det internationale sammenhæng.
Arktis er også et af Nordisk Råds tre hovedfokusområder ifølge rådets nye internationale strategi for 2018-2022.
Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram for 2018-2021 er derfor i overensstemmelse med Nordisk Råds fokusområder. Præsidiet foreslår, at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd at gennemføre programmet.

Reykjavik, den 20 september 2017
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