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PRÆSIDIETS MEDDELELSE OM INTERN 
BESLUTNING 

 

 

International strategi for Nordisk Råd 

1. Baggrund 

Nordisk Råd har den 31. oktober 2012 vedtaget nedenstående interne be-
slutning efter forslag fra Præsidiet. 
 

Nordisk Råd beslutter 
at den internationale strategi for Nordisk Råd godkendes 

2. Præsidiets meddelelse 

 
Nordisk Råd vedtog den internationale strategi på sessionen i Helsingfors 
31. oktober 2012. Internationale aktiviteter har været opprioriteret i 2013 
og 2014. Nordisk Råd har henholdsvis afholdt en særlig temasession om 
udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik samt civil samfundssikkerhed i 
2013 og i 2014 afsat tid på temasessionen til debat om udviklingen i 
Ukraine. I september 2013 blev der for første gang afholdt en rundbords-
konference med nordiske forsvarsministre, og den anden rundbordskonfe-
rence er planlagt til oktober 2014.  
 
En delegation fra Nordisk Råds Præsidium besøgte det polske parlament i 
september 2013, og der blev afholdt Præsidiemøde i Vilnius i december 
2013. Efter den russiske anneksion af Krim mødtes først præsidentskab 
og siden flere fra Præsidiet med Baltisk Forsamlings Præsidium samt par-
lamentarikere fra de fire Visegrad-lande. Der er også igangsat nye initiati-
ver for at styrke netværket mellem Nordisk Råd og især nordiske med-
lemmer af Europaparlamentet. I forhold til andre parlamentariske organi-
sationer eller parlamenter har Nordisk Råd opretholdt kontakterne, så den 
internationale virksomhed spiller en vigtig rolle i rådets arbejde. Den in-
ternationale strategi har opsat målene for denne virksomhed. Det er 
sandsynligt, at der bliver brug for en ny version, hvis det igangværende 
reformarbejde også kommer med nye ideer i forhold til den internationale 
virksomhed. Også Ruslands aggressive fremfærd i forhold til Ukraine kan 
føre til behov for nye prioriteringer. Men overordnet har den internationale 
strategi for Nordisk Råd sat aktuelle mål for indsatsen. 
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3. Konklusion 

 
På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet , 

at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser IB 
1/2012: internationale strategi for Nordisk Råd som færdigbehand-
let for rådets vedkommende. 

 
 
Tammerfors den 23. september 2014 

Bertel Haarder (V) 
Hans Wallmark (M) 
Helgi Hjörvar (A) 
Høgni Hoydal (T) 
Høskuldur Þórhallsson (F) 
Juho Eerola (saf) 
 

Karin Åström (S) 
Kimmo Sasi (saml) 
Marit Nybakk (A) 
Michael Tetzschner (H) 
Simo Rundgren (cent) 
Åsa Torstensson (C) 
 

 
 
 


