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Rekommandation 14/2012
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 beagter Rek. 28/2010
om at etablere et nordisk elektronisk register for læger, tandlæger,
sygeplejere og andet sundhedspersonale, 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, 22505-1 og eventuelt medfinansiering af Nordisk Råd)
at der ydes støtte til konkrete konsumentpolitiske projekter op til
300.000 DKK
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
Ministerrådet mener:
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 pågældende
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 sekretariatets
budget. Det er derfor Nordisk Ministerråds opfattelse, at ministerrådet har
opfyldt rekommandationen og anser at den kan afskrives.

