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PRESIDIETS MEDDELELSE OM INTERN 

BESLUTNING 

 

 

Opfølgning av Nordisk råds rekommandasjo-

ner 

1.  Baggrund 

Nordisk Råd har den 31. oktober 2012 vedtaget nedenstående interne be-

slutning efter forslag fra Kontrolkomiteen. 

 
Nordisk Råd beslutter, 

at fokusere og kvalificere rekommandationerne og derved begræn-

se antallet pr. år 

 

at der udpeges en talsmand i det aktuelle udvalg med ansvar for 

udvikling og opfølgning af rekommandationen; at dialogen med de 

aktuelle fagministre styrkes og at spørgeinstituttet bruges mere 

aktivt både i de nationale parlamenter og i form af spørgsmål til 

ministre i øvrige nordiske lande 

 

at anbefale de nationale delegationer at gå igennem sine interne 

rutiner og foretage en vurdering af om ressourcerne benyttes 

maksimalt både i forhold til de nationale delegationer og Nordisk 

Råds samlede virksomhed 

 

at give Kontrolkomitéen i opgave at følge op på sagen og melde 

tilbage til Nordisk Råd med statusrapport senest på temasessionen 

2014 

2. Præsidiets meddelelse 

Præsidiet har ved flere lejligheder opfordret til, at det nordiske samarbej-

de effektiviseres og moderniseres. Forud for arbejdet i Kontrolkomiteen 

blev der således udarbejdet rapporterne ”Et moderne Nordisk Råd – ny 

timing i Norden” samt ”Nordisk Råd – politisk og handlekraftig!” i 2011. 

Dette arbejde omfattede flere af Kontrolkomiteens anbefalinger – blandt 

andet om, hvordan rekommandationerne kan blive forbedret. Der er der-

for igangsat tiltag i sekretariatet for at højne kvaliteten af forslagene, men 

Præsidiet finder det ikke muligt at fastsætte en grænse for antallet af re-
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kommandationer. Det er en demokratisk ret for alle parlamentarikere at 

stille forslag – uanset antallet og omfanget. 

 

Opfordringen til den direkte dialog med fagministre om aktuelle sager, 

støttes af Præsidiet. Sideløbende med arbejdet i Kontrolkomiteen har 

Præsidiet taget initiativ til de samtidige parlamentariske debatter, der har 

været afviklet i de nordiske parlamenter. I 2012 debatterede alle landene 

grænsehindringer, og i 2013 var emnet Nordisk Forsvarspolitik.  Det be-

tragtedes som en stor succes og den direkte dialog har fremmet forståel-

sen for det nordiske samarbejde og bidraget til bedre politiske løsninger. 

 

Desuden er der på sekretariatsniveau jævnligt drøftelser om, hvordan in-

terne rutiner og sagsgange kan forbedres blandt sekretariaterne for parti-

grupperne, delegationerne og rådssekretariatet. 

 

På grund af tidsfaktoren er det dog vanskeligt at vurdere, om rekomman-

dationen er gennemført.  Der blev vedtaget seks nye rekommandationer 

på temasessionen og der er flere på vej ved kommende ordinære session i 

oktober 2013. Præsidiet anbefaler derfor, at beslutningen opretholdes 

frem til Kontrolkomiteen aflægger redegørelse ved temasessionen i 2014. 

3. Konklusion 

På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet at 

Nordisk Råd tager meddelelsen om IB *2/2012 til efterretning og 

afventer ny meddelelse næste år. 

 

 

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) 

 

 

 


