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UDKAST 

Præsidiets betænkning over 

Medlemsforslag 
om invandringspolitisk grupp inom Nordiska Rådet 

Forslag 

Præsidiet föreslår att 

Nordiska rådet inte går vidare med Medlemsforslag A 1690/presidiet  

Baggrund 

Medlemsförslaget väcktes i september 2016 av Nordisk frihet partigruppen. Det presenter a-

des vid Nordiska rådets 68:e session i Köpenhamn 1 november 2016 och behandlades för 

första gången i presidiet 28 november i Keflavík.  

Præsidiets synspunkter 

Presidiet är inte enigt i att det behövs tillsättas en invandringspolitisk grupp i Nordiska rådets 

regi. 

 

Presidiet menar att trots problematiken är viktig så kan förslag väckas på området och be-

handlas i rådets utskott och vid rådets sessioner.  

 

Presidiet påpekar också Nordiska ministerrådets aktuella arbete angående invandring. Mi-

nisterrådet har i 2016 lagt fram ett nordiskt samarbetsprogram om integration av flyktingar 

och invandrare som Nordiska rådet har ställt sig bakom vid rådets 68:e session i Köpenhamn 

2016. 

 

Huvudelementen i samarbetsprogrammet är spridning av kunskap, best practice, och ko n-

kreta erfarenheter genom en central och koordinerade funktion –en clearing central; tillhan-

dahållandet av gemensam nordisk kunskapsgrund och forskning; finansering av projekt i lä n-

derna; och ad hoc ministersamerbete mellan de ministrar i länderna som är an svarliga för in-

tegrationsfrågor 

 

Oslo, 25. januar 2017 
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Britt Lundberg (ÅC) 

Christian Juhl (EL) 

Erkki Tuomioja (sd) 

Hans Wallmark (M) 

Juhana Vartiainen (saml)  

Maarit Feldt-Ranta (sd) 

Marcus Knuth (V) 

Michael Tetzschner (H) 

Phia Andersson (S) 

Silja Dögg Gunnarsdóttir (F) 

Sonja Mandt (A) 

 

 

Reservation 

Juho Eerola reserverar sig mot presidiets beslut om att inte företa sig ytterligare med anled-

ning av förslaget A 1690/presidiet om invandringspolitisk grupp inom Nordiska Rådet, till för-

del för det ursprungliga förslag: 

 

Nordisk Frihet föreslår att 

Nordiska Rådets Presidium inrättar en invandringspolitisk grupp inom Nordiska R å-
det 

 

Oslo, 25. januar 2017 

Juho Eerola (saf)  

 


