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NOTAT 

Til 

 

Kopi 

 

Fra 

Dóróthea Jóhannsdóttir 

Emne 

 

 

Meddelelse om NR's rekommandation 17/2014; 

Nordisk Ministerråds samlede budget 2015 

Rekommandationen lyder: 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

 

 at Nordisk råd etter budsjettreformen vil bli inndratt i 

budsjettprosessen på et tidligere tidspunkt enn før. 

 

 at redusering av matavfall fortsatt er en prioritet for NMR. Samlet 

øremerkes det 2,4 MDKK til formålet, herunder 400.000 DKK under 

post 1-8007 (Biøkonomi) for å skape viten om og finne innovative 

løsninger for å redusere matavfall.  

 

 at det arktiske samarbeidet fortsatt er et prioritert område og at det i 

2015 vil bli en økning i budsjettet til dette formålet når man også ser 

hen til at det danske formannskapsprogrammet vil ha fokus på ”Det 

blå Arktis”. 

 

 at arbeidet med Ny nordisk mat går videre i en ny fase gjennom at 

det settes av 894.000 DKK for å styrke nettverksbygging på 

strategisk nivå blant sentrale institusjoner. I tillegg kommer det 

danske ordførerskapet til å fokusere blant annet på Ny nordisk mat 

innen rammen for programmet «Verdier» (post 1-8010). 

 

 at det under post 5-6610 adresseres at fiskerisamarbeidet fortsatt vil 

fokusere på kystsamfunnsutvikling, arktiske områder og de 

utfordringer som forandring i utbredelsen av viktige kommersielle 

arter, herunder pelagiske arter i Nord-Atlanteren, innebærer. Videre 

kommer det danske formannskapet blant annet til å fokusere på å 

øke bæredyktigheten i ressursutnyttelsen i Nordøst-Atlanteren 

innenfor rammen av programmet «Vekst». 

 

 at satsningen på bioøkonomi er en viktig del av arbeidet med grønn 

økonomisk vekst og holdbarhet. Innenfor bioøkonomi streves dette 

etter å optimere minimeringen av avfall i verdikjeden og trykket på 

miljøet samt maksimere verdien i verdikjeden. Målet er også å gjøre 

de nye generasjonene oppmerksomme på viktigheten av grønn vekst 

og holdbarhet samt å adressere matsikkerhet og klimaendringer.  

 

 at målene for arbeidet med biologisk mangfold under budsjettposten 

8-3311 (miljøsektorens arbeidsgrupper), ytterligere tydeliggjøres 

med:  
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Ved Stranden 18 
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14. januar 2015 

14-00069-3 
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o at de nordiske landbaserte økosystemer har en god 

miljøstatus;  

o at en bra balanse mellom beskyttelse og holdbar anvendelse 

av økosystemene, landskaps-, kultur- og bymiljøer er en 

ressurs som den nordiske befolkningens velferd, trivsel og 

friluftsliv er sikret at arbeidet bidrar til  

o at både FNs klimakonvensjon og Konvensjonen om biologisk 

mangfold, oppfyller målene.  

 

 at Nordisk råd blir holdt orientert om de bilaterale prosessene mellom  

landene for å forsøke å løse problemet med pant og at NMR for øvrig 

avventer resultatet fra prosessen. 

 

 at NMR, utover å øremerke 400.000 DKK til HELCOM for å 

implementere Baltic Sea Action Plan (BSAP), gjennomfører gjennom 

HAV-gruppen og NEFCO prosjekter med formål å forbedre 

Østersjøens miljøtilstand. Innsatsene spenner over et bredt felt, for 

eksempel analyser, implementering av innovative løsninger, 

seminarer og utviklingsprosjekter.  

 

 at det settes av 400.000 DKK til gjennomføring av Nordisk råds 

prisuddeling. 

 

 at det settes av 1 MDKK til Nordisk journalistsenter i 2015. Midlene 

tas fra strategiske satsninger (post 4-2208). 

 

 at inntil annet er besluttet, skal Nordisk sommeruniversitet (NSU) 

kunne fortsette sitt aktivitetsnivå, og at NordForsk i 2015 maksimalt 

kan redusere midlene til NSU med den 2,4 % besparelse som 

NordForsk selv er pålagt.  

 

 at det settes i gang en utredning om hvorvidt det finnes synergier og 

økonomiske fordeler gjennom et felles nordisk bibliotekprosjekt.  

 

 at barn og unge er et særskilt prioritert område når Nordisk 

ministerråd støtter film- og tv-produksjoner gjennom sitt 

samarbeidsorgan Nordisk film- og tv-fond. 

 

 at det settes av midler i budsjettet for 2015 til å konkretisere det 

nordiske samarbeidet om anbefalingene i Bo Könbergs rapport om 

det fremtidige nordiske helsesamarbeidet, herunder bekjempelse av 

den voksende antibiotika resistens. Videre avholdes et årlig møte 

vedrørende One Health (antibiotika resistens innenfor veterinær- og 

humanmedisin). 

 

 at det undersøkes hva som kan gjøres for å forhindre at nordiske 

barn og enslige forsørgere havner i fattigdom.  

 

 at det i forlengelsen av seneste års gode erfaringer, med uforminsket 

styrke forberedes et nytt tverrsektorielt program og en fornyet 

innsats i kampen mot menneskehandel.  

 

 at når konklusjonene fra Forbrukerkonferansen foreligger, vil NMR 

vurdere dem og undersøke mulighetene for videre arbeide innenfor 

tem tematikken; en giftfri hverdag1.  

 

 

 

                                                                                                                   
1 Rapport ”Hvordan sikre forbrukerne en giftfri hverdag”, Forbrukerrådet, september 2014, er 

oversendt til Nordisk ministerråd. 



 

 side 3 af 3 

Nordisk Ministerråd meddeler: 

 

Høsten 2014 ble det gjennomført forhandlinger mellom Nordisk råd og 

Nordisk ministerråd om ministerrådets budsjettforslag for 2015. Gjennom 

disse forhandlingene ble man enige om 18 punkter. Disse punktene vil bli 

gjennomført slik Nordisk råd og Nordisk ministerråd ble enige om og det vil 

bli gitt en egen redegjørelse for oppfølgingen gjennom ministerrådets 

årsberetning for 2015.  

Nordisk ministerråd anser at rekommandasjonen kan avskrives. 
 

 


