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BETÆNKNING OVER 
MINISTERRÅDSFORSLAG 

Præsidiets betænkning over 

 

Ministerrådsforslag 
om retningslinjer for Nordisk Ministerråds 
samarbejde med Nordvestrusland fra 2014 

1. Præsidiets forslag 

Præsidiet foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at under hensyntagen til de synspunkter, som fremkommer i  
at denne betænkning (B 288/præsidiet) at gennemføre retningslin-
jerne for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland 

2. Baggrund 

Retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland 
2009-2013 udløber til nytår, og det vedlagte forslag er Nordisk Minister-
råds (samarbejdsministrene) reviderede retningslinjer for samarbejdet 
med Nordvestrusland. 

3. Høring 

I modsætning til tidligere, har Nordisk Råd været inddraget i en hørings-
proces omkring de reviderede retningslinjer. Retningslinjerne er udarbej-
det af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de nordiske landes uden-
rigsministerier. Såvel Nordisk Råd som relevante myndigheder i Nord-
vestrusland, det russiske udenrigsministerium og øvrige regionale råd er 
blevet hørt i processen. Nordisk Råds rapportør om Den Nordlige Dimensi-
on samt samarbejdet med Nordvestrusland har været til møde med ar-
bejdsgruppen, og Nordisk Råd har også skriftligt sendt synspunkter til de 
reviderede retningslinjer. 

4. Præsidiets synspunkter 

Generelt ser Nordisk Råd positivt på Nordisk Ministerråds reviderede na-
boskabspolitik. Det er glædeligt, at det fremhæves, at ”i udviklingen og 
gennemførelsen af samarbejdet fortsættes dialogen med Nordisk Råd”.  
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Nordisk Råd støtter, at der i retningslinjerne for samarbejde med Nord-
vestrusland prioriteres udvikling af demokrati og civilsamfund og samar-
bejde med Ngo’er. Nordisk Råd har med bekymring fulgt introduktionen af 
ny NGO-lov, hvor grupper fra det civile samfund foruroligende bliver be-
tegnet ”udenlandske agenter”. Frivillige organisationer har haft en helt af-
gørende rolle i opbygningen af de nordiske velfærdssamfund, så den nye 
lov ser ikke ud til at ville gavne en demokratisk udvikling. Det er dog end-
nu for tidligt at vurdere, hvordan loven i praksis bliver udmøntet. 
 
Mens Nordisk Ministerråd fortrinsvis har haft samarbejde med regioner, 
der grænser op til nordiske eller baltiske lande, så er hele Barents-
området dækket af det parlamentariske samarbejde. Nordisk Råd har så-
ledes været indbudt til studieprogrammer til Nenets administrative områ-
de, Novgorod og Komi. Det vil være en fordel, hvis det nordisk-russiske 
samarbejde på regeringsplan også kom til at omfatte større dele af Nord-
vestrusland. 

5. Konklusion 

På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at under hensyntagen til de synspunkter, som fremkommer i  
at denne betænkning (B 288/præsidiet), gennemføre retningslin-
jerne for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland 
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MINISTERRÅDSFORSLAG 

 

 

Ministerrådsforslag 
om retningslinjer for Nordisk Ministerråds 
samarbejde med Nordvestrusland fra 2014 

Under henvisning til: 
 
 Retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med 

Nordvestrusland fra 2014 
 Retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrus-

land 2009-2013 
 
beslutter Nordisk Ministerråd (Samarbejdsministrene) at revidere ret-
ningslinjerne for samarbejdet med Nordvestrusland, som beskrevet i 
ovennævnte dokument. 
 
Retningslinjerne beskriver Nordisk Ministerråds samarbejde med Nord-
vestrusland og skal være grundlag for samtlige ministerråds samarbejde 
med regionerne i Nordvestrusland.  
 
Nordisk Ministerråd vil rapportere om resultaterne af de nye retningslinjer 
som en integreret del af ministerrådets arbejde med budgettering og re-
sultatrapportering. 
 
Hovedpunkter i de nye retningslinjer er: 
 

 Samarbejdet skal skabe tættere forbindelser mellem Norden og 
Nordvestrusland for at medvirke til at sikre stabilitet, sikkerhed og 
udvikling i regionen og fastholde Rusland som en aktiv partner i 
det regionale samarbejde.  

 Samarbejdet med Nordvestrusland skal bidrage til at skabe en 
stærk og sammenhængende Barentsregion og Østersøregion gen-
nem skabelse af netværk på tværs af regionen.  

 Samarbejdet kan udvikles på alle områder af fælles interesse for 
de nordiske lande og Nordvestrusland. De konkrete samarbejds-
områder vil for hvert år blive fastlagt i virksomhedsplanerne for 
ministerrådets kontorer i Nordvestrusland.  
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 Samarbejdet har fokus på følgende prioriterede områder, som 
særligt er i de nordiske landes interesse:  

o Demokratiudvikling, respekt for menneskerettigheder og 
civilsamfund gennem samarbejde om demokratisk lokal 
forvaltning og god forvaltningsskik, parlamentarikersam-
arbejde, medie- og journalistsamarbejde samt NGO-
samarbejde.  

o Problemstillinger af grænseoverskridende karakter, som 
påvirker de nordiske lande og Nordvestrusland, såsom or-
ganiseret kriminalitet, menneskehandel, smitsomme syg-
domme og miljøspørgsmål.  

 Samarbejdet er et samarbejde på områder af fælles interesse og 
skal finansieres ud fra de i retningslinjerne fastlagte principper. 

 Retningslinjerne er uden udløbsdato, men vil blive evalueret tre år 
efter deres ikrafttræden. 

 
Baggrund og formål: 
De nye retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nord-
vestrusland fra 2014 er baseret på erfaringer med Retningslinjerne for pe-
rioden 2009-2013, som blev godkendt af Nordisk Råds Session i 2008. De 
nye retningslinjer tager udgangspunkt i erfaringerne med det hidtidige 
samarbejde med de Nordvestrusland, herunder også NMRs engagement i 
den Nordlige Dimension og EU’s Østersøstrategi. 
 
Retningslinjerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter 
fra de nordiske landes udenrigsministerier. Nordisk Råd, relevante myn-
digheder i Nordvestrusland, det russiske udenrigsministerium samt øvrige 
regionale råd er blevet hørt i processen.  
 
Med de nye retningslinjer fra 2014 understreger de nordiske landes rege-
ringer nødvendigheden af at fortsætte og udvikle det nordiske samarbejde 
med regionerne i Nordvestrusland. Ligeledes understreges nødvendighe-
den af et fortsat fokus på demokrati og menneskerettigheder.  
 
NMRs samarbejde med Nordvestrusland fra 2014 
Nordisk Ministerråd har siden 1995 opbygget et tæt samarbejde med re-
gionerne i Nordvestrusland. Nordisk Ministerråd ønsker at fastholde og 
udbygge samarbejdet med henblik på at skabe tættere forbindelser mel-
lem Norden og Nordvestrusland. Dette kan medvirke til at sikre stabilitet, 
sikkerhed og udvikling i regionen og fastholde Rusland som en aktiv part-
ner i det regionale samarbejde. Samarbejdet med Nordvestrusland skal 
også bidrage til at skabe en stærk og sammenhængende Barentsregion og 
Østersøregion gennem skabelse af netværk på tværs af regionen.  
 
Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland skal i særlig grad 
fokusere på udvikling af demokrati og civilsamfund med udgangspunkt i 
værdier som menneskerettigheder, ligestilling, tolerance, retsstatsprincip-
per og god forvaltningsskik.   
 
Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland skal supplere de 
nordiske landes bilaterale samarbejde med Rusland, og skal foregå på 
områder, hvor det fællesnordiske samarbejde giver en større nytte end bi-
lateralt samarbejde.  
 
Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland skal ikke overlappe 
med de eksisterende regionale samarbejdsfora, men skal medvirke til at 
facilitere et bredere regionalt samarbejde i regionen og skabe synergi. 
Samarbejdet bidrager til gennemførelsen af Den Nordlige Dimension og 
dens partnerskaber, EU's Østersøstrategi og andre overordnede politiske 
rammeværk for regionen. Samarbejdet skal koordineres med øvrige poli-
cies for samarbejde med Rusland, hvori de nordiske lande deltager. Dette 
gælder samarbejdet indenfor Arktisk Råd, Barentsrådet (BEAC), Østersø-
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rådet (CBSS), Den Europæiske Union (EU), Europarådet, Baltic Marine En-
vironment Protection Commission (Helcom), Organisationen for økonomisk 
samarbejde og udvikling (OECD) samt Verdenshandelsorganisationen 
(WTO). 
 
Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland er som udgangs-
punkt et regionalt samarbejde med de nordvestrussiske regioner, som 
grænser til enten de nordiske eller baltiske lande: Arhangelsk Oblast, Ka-
liningrad Oblast, Leningrad Oblast, Murmansk Oblast, Pskov Oblast, Repu-
blikken Karelen samt Byen Skt. Petersborg.  
 
Samarbejdets gennemførelse 
De nordiske samarbejdsministre har det overordnede ansvar for Nordisk 
Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland og varetager den overord-
nede koordination af samarbejdet. 
 
Fagministerrådene i det nordiske samarbejde har deres samarbejde med 
relevante myndigheder i Nordvestrusland samt på føderalt niveau og kan 
indgå aftaler og samarbejde og fælles programmer. I regi af fagminister-
rådene gennemføres endvidere en række projekter.  
 
Nordisk Ministerråds kontorer i Nordvestrusland har en central rolle i ud-
vikling af samarbejdet. Kontorerne identificerer samarbejdsområder af in-
teresse for offentlige og civilsamfundspartnere i Nordvestrusland og iden-
tificerer mulighederne for udvikling af nordisk samarbejde med Nord-
vestrusland. Kontorerne arbejder tæt sammen med Nordisk Ministerråds 
fagministerråd og bistår fagministerrådene i gennemførelsen af samar-
bejdsaktiviteter. Kontorerne har også tæt kontakt til de nordiske landes 
repræsentationer i Rusland og har en central koordinerende rolle i gen-
nemførelsen af fællesnordiske initiativer på områder af nordisk nytte. Kon-
torerne udfører endvidere opgaver som program- og projektadministrator, 
både af fællesnordiske projekter og af øvrige projekter såsom EU-
projekter.    
 
I udviklingen og gennemførelsen af samarbejdet fortsættes dialogen med 
Nordisk Råd.  
 
Samarbejdets prioriteter 
Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland kan i princippet 
udvikles på alle områder af fælles nordisk-russisk interesse. Et centralt 
område for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland er ud-
vikling af demokrati og civilsamfund og samarbejde med NGOer. Dette 
omfatter både direkte NGO-samarbejde og inddragelse af NGOer i øvrige 
samarbejdsprojekter med lokale og regionale myndigheder.  
 
De konkrete prioriteter fastlægges dels i fagministerrådenes egne pro-
grammer for samarbejdet, dels i de årlige virksomhedsplaner for Nordisk 
Ministerråds kontorer. De konkrete aktiviteter i kontorernes virksomheds-
planer skal gennem forankring i det relevante fagministerråd afspejle de 
nordiske landes prioriteringer i samarbejdet og de russiske partneres kon-
krete prioriteringer for samarbejdet.  
 
Der bør særlig fokuseres på følgende prioriterede områder, idet en positiv 
udvikling på disse områder er i de nordiske landes interesse: 
 

 Styrkelse af demokratiudvikling, respekt for menneskerettigheder 
og civilsamfund gennem samarbejde om demokratisk lokal 
forvaltning og god forvaltningsskik, parlamentarikersamarbejde, 
medie- og journalistsamarbejde samt NGO-samarbejde.  

 
 Samarbejde om problemstillinger af grænseoverskridende 

karakter, som påvirker de nordiske lande og Nordvestrusland, 
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såsom organiseret kriminalitet, menneskehandel, smitsomme 
sygdomme og miljøspørgsmål.  

 
Samarbejdets finansiering 
Samarbejdet mellem Nordisk Ministerråd og Nordvestrusland er som ud-
gangspunkt et samarbejde på områder af fælles interesse og skal finan-
sieres på lige fod:  

 For enkeltprojekter skal størst mulig russisk medfinansiering 
tilstræbes, dog minimum 30 procent. 

 En ligelig fordeling (50-50) er udgangspunktet for samarbejde om 
større fælles programmer. Deltagernes medfinansiering af de 
enkelte fælles samarbejdsprogrammer fastlægges af 
programmernes styregruppe, men bør som minimum udgøre 30 
procent1.  

 
Kravet om ligelig finansiering kan fraviges i samarbejdet med NGO'er, 
hvor medfinansiering er en fordel, men ikke et absolut krav.  
 
Monitorering og evaluering af samarbejdet  
De nordiske samarbejdsministre har ansvaret for den overordnede moni-
torering og evaluering af Nordisk Ministerråds samarbejde med Nord-
vestrusland.  
 
Samarbejdsministrene modtager årligt en rapport om samarbejdet fra 
Nordisk Ministerråds Sekretariat. Denne rapport videreformidles til de 
nordiske landes udenrigsministerier og Nordisk Råd.  
 
Samarbejdsministrene vil fastlægge behovet for evaluering af samarbej-
det. En ekstern evaluering af samarbejdet skal foretages senest 3 år efter 
retningslinjernes ikrafttræden. Evalueringen skal blandt andet vurdere be-
hovet for en revision af retningslinjerne. De enkelte initiativer og konkrete 
projekter vil løbende blive monitoreret og evalueret, og erfaringerne vil 
indgå i udviklingen af det videre samarbejde.   
 
Nordisk Ministerråds Sekretariat vil på et generelt niveau holde det russi-
ske udenrigsministerium samt andre relevante føderale myndigheder ori-
enteret om virksomheden. De russiske samarbejdspartnere har ansvaret 
for den faglige rapportering til relevante føderale myndigheder.  
 
Profilering 
Profilering af samarbejdet sker i overensstemmelse med Nordisk Minister-
råds generelle profilerings- og kommunikationsstrategier.  
 
Fagministre og samarbejdsministre skal bidrage til øget opmærksomhed 
og information om de fælles nordiske indsatser i Nordvestrusland. Denne 
opgave pålægges tillige ministerrådets sekretariat og institutioner samt 
kontorerne i Nordvestrusland i samarbejde med de nordiske landes re-
præsentationer, og relevante nordiske og russiske myndigheder.  
 
 
 
 
 

                                               
1 Enkeltprojekter defineres som enkeltstående initiativer med et afgrænset formål, 
aktivitetsplan og budget og en afgrænset implementeringsperiode. Fælles pro-
grammer defineres som samarbejdsprogrammer, som aftales på politisk niveau 
mellem Nordisk Ministerråd og Rusland, og som gennem ansøgningsprocedure ud-
deler støtte til enkeltprojekter. Fælles programmer har en fælles nordisk-russisk 
styregruppe og er ikke nødvendigvis tidsmæssigt afgrænset.  


