
 
 

 Side 1 af 3 

Nordisk Råd 

Rek. 14/2012/præsidiet 
D 2013 

Tidligere nummer: 
B 280/præsidiet 

Behandles i: 
Præsidiet 

J.nr. 12-00191-21 
 
 

BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDATION 

 

 

Nordisk Ministerråds samlede budget og pla-
ner for 2013 

1. Rekommandation 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 
 

Nordisk Rådet rekommanderer Nordisk Ministerråd, 
 
at der indenfor rammen af ”Holdbar Nordisk Velfærd” afsættes 
midler til at arbejde med organisering af sjældne diagnoser og højt 
specialiseret behandling i sundhedsvæsenet 

at Nordisk Ministerråd for Social- og Helsepolitik inddrager overve-
jelserne i Rek. 28/2010 om at etablere et nordisk elektronisk regi-
ster for læger, tandlæger, sygeplejere og andet sundhedspersona-
le, der er autoriserede i Norden indenfor de prioriteringsmidler, der 
er foreslået afsat til ”Holdbar Nordisk Velfærd”, subsidiært sikrer 
smidig og effektiv koordination mellem de nationale registre 

 
at der under miljøministrenes dispositionsmidler 3-3310-1 skal 
gennemføres et projekt, som skal fremlægge forslag til nordisk 
samarbejde omkring radioaktivt affald i de nordiske lande 
 
at Nordisk Råds Natur- og Miljøpris indskrives i budgettet under en 
specifik budgetkonto  
 
at der øremærkes 300.000 DKK til et Nordisk Uddannelsesmøde i 
2013 for at sikre kvaliteten og udviklingen i grunduddannelse i 
Norden. (Finansieres gennem dispositionsmidler for uddannelse og 
forskning, 2-2505-1 og eventuelt medfinansiering af Nordisk Råd) 
 
at der ydes støtte til konkrete konsumentpolitiske projekter op til 
300.000 DKK 
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at der afsættes et beløb med henblik på umiddelbart at iværksatte 
tiltag, som afhjælper problemerne med at rekruttere personale fra 
andre nordiske lande til sekretariaterne i København 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

I efteråret 2012 var der de årlige politiske forhandlinger mellem Nordisk 
Råd og Nordisk Ministerråd om ministerrådets budgetforslag. Resultatet 
blev enighed om rekommandationen, der medførte ændringer på pågæl-
dende budgetposter. Finansieringen af den mulige støtte til projekter på 
konsumentområdet vil ske af uforbrugte midler i Formandskabspuljen fra 
tidligere år. For så vidt angår det sidste punkt om at afhjælpe problemer 
vedrørende rekruttering vil dette kunne gennemføres inden for sekretaria-
tets budget.  
 
Det er derfor Nordisk Ministerråds opfattelse, at ministerrådet har opfyldt 
rekommandationen og anser, at den kan afskrives. 

3. Præsidiets betænkning 

Præsidiet noterer sig ministerrådets meddelelse over budgetrekommanda-
tionen. Der har været tilfredshed med budgetforhandlingerne og det ende-
lige ministerrådsforslag for budgettet 2013.  
 
Det noteres således at miljøministrene har igangsat et arbejde, der sigter 
på at opfylde rekommandationen angående samarbejde om radioaktivt af-
fald. Denne rekommandation er således i proces.  Rekommandationerne 
om et Nordisk Uddannelsestopmøde og om konsumentpolitiske projekter 
betragtes ligeledes som værende i proces, om end de endnu ikke er fuldt 
ud opfyldt. 
 
Derimod anser Præsidiet ikke, at de tre resterende at-satser er gennem-
ført. Hvad angår ønsket om at initiere et samarbejde om sjældne diagno-
ser og højspecialiseret behandling, er rådet ikke tilfreds med udviklingen. 
Rådet ønsker at gøre opmærksom på, at ministerrådets satsning kun om-
fatter sjældne sygdomme, såfremt de kræver højspecialiseret behandling. 
Det er dog sjældent sådan et sammenfald. De sjældne sygdomme karak-
teriserer sig ved at udgøre et fåtal af patienter i hvert land, men er ikke 
nødvendigvis sygdomme, der er specielt ressourcekrævende eller behøver 
højspecialiseret behandling.  Derfor mener Præsidiet ikke, at at-satsen er 
imødekommet på tilstrækkelig vis. 
 
Med hensyn Nordisk Råds Natur- og Miljøpris stod det klart under budget-
forhandlingerne i efteråret 2012, at denne pris fremover skulle sikres ved 
at have en egen budgetkonto ligesom Nordisk Råds kulturelle priser. Dette 
er ikke sket. Natur-og Miljøprisen er fortsat oplistet helt uforandret under 
”Dispositionsmidler – Miljø” i budgetforslaget til 2014. Derfor opretholdes 
denne at-sats. 
 
Endelig ønsker Præsidiet en nærmere udredning om, hvordan ministerrå-
det har gennemført tiltag, der påviseligt afhjælper problemerne med at 
rekruttere personale fra andre nordiske lande til sekretariaterne i Køben-
havn. Derfor opretholdes denne at-sats fortsat.  
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På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet, 

at Nordisk Råd tager meddelelse om Rek. *14/2012/præsidiet til 
efterretning og afventer ny meddelelse næste år hvad angår før-
ste, fjerde og syvende at-sats; 
 
at Nordisk Råd tager meddelelse om Rek. *14/2012/præsidiet 
hvad angår anden, tredje, femte og sjette at-sats til efterretning 
og anser dem som færdigbehandlet for rådets vedkommende. 

 
 
Tórshavn den 24. september 2013 

Bertel Haarder (V) 
Cristina Husmark Pehrsson (M) 
Helgi Hjörvar (A) 
Høgni Hoydal (T) 
Höskuldur Þórhallsson (F) 
Juho Eerola (saf) 
 

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

 


