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BETÄNKANDE ÖVER MEDDELANDE OM 
FRAMSTÄLLNING 

 

 

Självstyre i Norden 

1. Framställning 

Framställningen har följande ordlyd: 
 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att ta fram en jämförande publikation om Självstyre i Norden som 
samlar erfarenheterna från Grönland, Färöarna och Åland i en jäm-
förelse kring självstyrelseformerna i Norden. Avsikten med publi-
kationen skulle vara att synliggöra självstyret i Norden, som ett 
fredligt sätt att lösa regionala konflikter och se till minoriteters rät-
tigheter och bör ha ett diplomatiskt fokus 
 
att anordna en konferens kring Självstyre i Norden där publikat-
ionen presenteras och självstyreformerna i Norden kan diskuteras 

2. Meddelande från Nordiska ministerrådet 

Nordiska ministerrådet ser positivt på initiativet att synliggöra självstyret i 
Norden genom att samla erfarenheterna från Grönland, Färöarna och 
Åland i en jämförande publikaiton om självstyrelseformerna i Norden. Frå-
gan har diskuterats i ministerrådet och det har framkommit olika syn-
punkter på och förslag till hur uppgiften kan lösas. 
 
Ministerrådet konstaterar att synliggörandet av självstyret i Norden, som 
ett fredligt sätt att lösa regionala konflikter och se till minoriteters rättig-
heter inte direkt är en fråga som hör under det formella nordiska samar-
betet under ett specifikt ministerråd. Ministerrådet och ministerrådssekre-
tariatet besitter därmed inte det nödvändiga kunnandet eller resurserna 
för att utarbeta en publikation som på ett metodiskt sätt jämför självsty-
relseformerna, eller för att genomföra en konferens kring ämnet. Nordiska 
ministerrådet bedömer att det krävs externt expertkunnande för att utar-
beta en kvalitativt högklassig publikation som jämför självstyrelseformer-
na, och även för att genomföra en konferens kring ämnet. 
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Ministerrådet önskar bidra till att genomföra satsningarna i framställning-
en genom att erbjuda ett bidrag till utarbetandet av en publikation och 
eventuellt genomförandet av en efterföljande konferens om självstyrelse-
formerna i Norden. Ministerrådet kan erbjuda ett bidrag på upp till 400 
000 DKK från ministerrådets budget för 2013. 
 
Ministerrådet föreslår samtidigt att det vidare arbetet med att realisera 
framställningen förankras i Nordiska rådet, eftersom detta ger bättre möj-
ligheter för rådet att få det innehåll i publikationen och konferensen som 
man önskar. Ministerrådet är naturligtvis villigt att samarbeta med Nor-
diska rådet, t.ex. i samband med arrangerandet av konferensen. 

3. Udvalgets betænkning 

Medborger- og Forbrugerudvalget ser positivt på, at Nordisk Ministerråd 
giver Nordisk Råd op til 400.000 DKK til at udføre de i fremstillingen 
nævnte tiltag. Udvalget noterer med tilfredshed, at Nordisk Ministerråd 
ser positivt på at sammenligne Færøernes Selvstyre, Grønlands selvstyre 
og Ålands selvstyre som fredelige måder at løse regionale konflikter på. 
 
Nordisk Ministerråd vurderer dog, at der kræves eksternt ekspertkund-
skab for at udarbejde en publikation og at gennemføre en konference om-
kring emnet, og tilbyder et bidrag på op til 400.000 DKK fra Ministerrådets 
budget for 2013. 
 
Nordisk Råd er enigt i, at en sådan opgave kræver ekspertbistand, og kan 
i den forbindelse udarbejde et mandat for opgaven og knytte de nødven-
dige kontakter til et forvaltningsorgan, som Nordisk Ministerråd kan indgå 
kontrakt med om gennemførelsen af opgaven.  
 
På baggrund af ovenstående foreslår Medborgar- och konsumentutskottet 

at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser Fremst. 
41/2012/medborgar som færdigbehandlet for rådets vedkom-
mende. 
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