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FÖRORD
Danmark fungerade år 2005 som ordförandeland för
Nordiska ministerrådet (NMR). Temat för ordförandeskapet
var ”Norden i en ny tid – Kunskap, dynamik och samarbete.
I sitt ordförandeskapsprogram betonade Danmark de
nordiska ländernas behov av att dynamiskt ta itu med
de globala utmaningarna. Danmark koncentrerade sig på
sektorer, där samarbetet klart förde med sig nordisk nytta.
Ordförandeskapsprogrammets tre centrala teman var
kunskap och innovation, ett gränslöst Norden samt
effektiviteten inom det nordiska samarbetet. Danmark
ville betona ett samarbete som hör ihop med förnyelse, ett
livslångt lärande samt ett samarbete mellan forskning och näringsliv. Med tanke på
framtiden för det nordiska samarbetet är det viktigt att bevara viljan att förändra sig,
förmågan att intressera samt den breda allmänhetens intresse och stöd för samarbetet.
Av detta skäl betonade Danmark ändamålsenligheten och resultatrikedomen i det
nordiska samarbetet, så att det positiva i samarbetet inte skulle försvinna i gapet på
en alltför stor byråkrati och formalism.
Det nordiska samarbetet med Ryssland har ökat och fördjupats i och med NMR:s nya
Rysslandprogram. Samarbetet beträffande nordvästra Ryssland koncentrerades på
fyra delområden: utveckling av kunnandet och nätverk, den nordliga dimensionen,
samarbetet med frivilligorganisationerna samt samarbetet rörande Barentsområdet.
Samarbetet med de baltiska länderna antog nya former sedan Estland, Lettland och
Litauen blivit fullgoda medlemmar av Nordiska investeringsbanken NIB 1.1.2005.
I likhet med tidigare år fortsatte samarbetet för att eliminera gränshinder mellan
de nordiska länderna. För nordiska medborgare öppnades två nya portaler vid
sidan av Hallå Norden nämligen en skatteportal och en näringslivsportal. År 2005
förnyades också ministerrådets struktur. De omorganiserade ministerråden och
tjänstemannakommittéerna inleder sin verksamhet i början av år 2006.
Det nordiska samarbetet är det mest omfattande och äldsta regionala samarbetet
i världen. För samarbetets officiella ramar svarar Nordiska ministerrådet för
regeringssamarbetet och Nordiska rådet (NR) för samarbetet de nordiska parlamenten
emellan. För sektorala frågor svarar vederbörande ministerier.
Tilläggsuppgifter om det nordiska samarbetet kan erhållas till exempel via
utrikesministeriets sekretariat för nordiskt samarbete, NMR:s och NR:s sekretariat
i Köpenhamn (www.norden.org) samt Finlands delegation vid Nordiska rådet
inom riksdagen. Dessutom koordineras de nordiska medborgarorganisationernas
samarbete i Finland av Pohjola-Norden, centralförbundet för det nordiska
medborgarsamarbetet (www.pohjola-norden.fi).
Helsingfors i september 2006,
Jan-Erik Enestam
Nordisk samarbetsminister
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I
DE POLITISKA RIKTLINJERNA FÖR DET NORDISKA
SAMARBETET
1

Samarbetet statsministrarna emellan

De nordiska statsministrarna sammanträdde under berättelseåret under ledning av
Danmark, som var ordförandeland för Nordiska ministerrådet (NMR), såväl i Falsled i
Danmark 27-28.6.05 som i samband med Nordiska rådet (NR) i Reykjavik 25.10.05. De
nordiska statsministrarna möttes i Reykjavik också i den s.k. NB8-sammansättningen
tillsammans med de baltiska statsministrarna. En synbar händelse var också de
norska, svenska och finländska statsministrarnas gemensamma besök till Thailand
16-18.1.05 till de av tsunamin ödelagda områdena.
Bland centrala frågor rörande utrikes- och säkerhetspolitik, som behandlades vid
statsministrarna möten, kan bl.a. nämnas utvidgningen av Europeiska unionen och
i synnerhet Turkiets medlemskapsprocess, relationerna EU-Ryssland, FN-ärenden,
uppföljnings- och annan verksamhet beträffande naturkatastrofen i Asien samt
säkerhetspolitiska och andra följder av en eventuell pandemi. Frågor i anslutning
till EU:s grundlagsfördrag hörde för sin del också till diskussionsämnena inom
statsministrarnas krets.
Bland de viktigaste bilaterala diskussionerna kan nämnas statsminister Vanhanens
och statsminister Perssons möte i Eskilstuna 26.4.05 samt statsminister Vanhanens
besök i Norge 2-3.6.05. Vanhanen och Persson behandlade bl.a. gränsområdesfrågor,
relationerna mellan regering och näringsliv, en förbättring av konkurrensförmågan,
en reform av FN samt förhållandena till Europeiska unionen och till Ryssland.
Även under sammanträffandet mellan statsminister Vanhanen och den norska
statsministern Kjell Magne Bondevik var det gränskommunala samarbetet en central
fråga. Vid diskussionerna statsministrarna emellan behandlades också de nordliga
områdena, den nordliga dimensionen, Ryssland samt många EU-ärenden. Förutom
de officiella möten träffades statsministrarna också inofficiellt vid andra möten.
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Samarbete i utrikespolitiska frågor

De nordiska utrikesministrarna sammanträdde tre gånger under år 2005 nämligen
i Köpenhamn, Bornholm och Reykjavik. Vid diskussionerna behandlades de
transatlantiska relationerna, Mellersta östern, Irak, Burma och Afghanistan,
naturkatastrofen i Asien, återuppbyggnadsbiståndet samt en förstärkning av de
nordiska ländernas krisberedskap för att bistå nordiska medborgare utomlands.
Likaså diskuterades frågan om FN:s Major Events och andra centrala frågor inom
världsorganisationen. Utrikesministrarna behandlade också frågor i anslutning till
utvidgningen av EU.
Utrikesministrarna kom år 2005 överens om att förverkliga de gemensamma initiativen
om krisberedskap, utbyte av information, gemensamma övningar och utveckling av
varningssystemen.


Statssekreterarna vid de nordiska utrikesministerierna möttes två gånger i
Köpenhamn, den ena gången tillsammans med statssekreterarna i de baltiska
länderna. De diskuterade bl.a. förstärkandet och moderniseringen av det nordiska
samarbetet, krisberedskap, FN, den nordliga dimensionen, Östersjösamarbetet samt
Ukraina och Vitryssland. Även utvidgningen av EU behandlades.
Samarbetet mellan de nordiska utrikesförvaltningarna intensifierades under
berättelseperioden bl.a. beträffande konsulära ärenden, kris- och konfliktfrågor
samt visumprocesser. I samarbetet engagerade man sig också i säkerhets- och
datateknikarrangemangen vid beskickningarna.
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Samarbetsministrarnas möten

Under år 2005 betonade Danmark, som ordförandeland för Nordiska ministerrådet,
frågor i samband med kunskap och innovationer, eliminering av de kvarstående
gränshindren i Norden samt genomförde omstruktureringen av ministerrådet.
Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna och samarbetskommittén) godkände
år 2005 ett nytt Rysslandprogram för åren 2006—2008, vari betonades politiken för
den nordliga dimensionen, samarbetet med medborgarorganisationerna samt att
fästa uppmärksamhet vid Barents euroarktiska område.
Nordiska ministerrådet ingick år 2005 dessutom ett avtal med de ryska myndigheterna
om att öppna NMR:s kontor i Kaliningrad.
Nordiska ministerrådet godkände också ett nytt arktiskt samarbetsprogram för åren
2006—2008. Programmet stödjer de nordiska ländernas verksamhet i Arktiska rådet
samt ländernas gemensamma satsningar under det internationella polaråret 2007—
2008.
Samarbetet mellan de nordiska och de baltiska länderna fördjupades under år 2005.
De baltiska länderna blev år 2005 fulla medlemmar i Nordiska investeringsbanken
(NIB).
NMR ingick ett avtal med EU om att stödja det vitryska s.k. landsflyktinguniversitetet
EHU (European Humanities University) i Vilnius i Litauen.
Under diskussionerna år 2005 behandlades också frågan om att utveckla
arbetsfördelningen mellan de olika regionala råden i Nordeuropa, såsom
Östersjöstaternas råd (CBSS), Barents euroarktiska råd (BEAC), Arktiska rådet (AC)
och NMR.
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Säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Finland svarade år 2005 för ordförandeskapet i samarbetet mellan de nordiska
försvarsförvaltningarna. Försvarsministrarna sammanträdde två gånger, i Joensuu
och i Helsingfors. Finland fungerade också som ordförande vid ministermötet i Norge
för samarbetsforumet mellan de nordiska och de baltiska länderna. Kanslicheferna i
de nordiska försvarsförvaltningarna möttes två gånger under år 2005.


Huvudteman för det nordiska försvarspolitiska samarbetet år 2005 var frågor i samband
med EU:s snabbinsatsstyrkor, uppdateringen av arrangemangen för förberedelserna
av det nordiska krishanteringssamarbetet (NORDCAPS, Nordic Coordinated
Arrangement for Military Peace Support), åtgärder som siktar till en effektivering av det
nordiska försvarsmaterielsamarbetet (NORDAC, Nordic Armaments Cooperation)
och initiativet Nordic Initiative Region-to-Region som stödjer omvandlingsprocessen
i försvarsförvaltningarna i västra Balkan och där Finlands andel planerades som ett
gemensamt projekt för utrikes- och försvarsförvaltningarna.
Mellan de nordiska och de baltiska länderna diskuterades deras möjligheter att stödja
reformer inom försvarsförvaltningarna i tredje länder, i synnerhet i Kaukasus och
Ukraina.
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Utrikeshandelsministrarnas samarbete

De nordiska utrikeshandelsministrarna sammanträdde i samband med
Världshandelsorganisationen WTO:s ministermöte i Helsingfors 16.12.2005. Bland
diskussionsämnena märktes uppföljningen av det nordiska Afrika-initiativet,
fortsättningen på förhandlingarna om ryskt medlemskap i WTO och den aktuella
situationen i förhandlingarna beträffande WTO/DDA (Doha Development Agenda).
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Samarbete i utvecklingsfrågor

Det nordiska samarbetet koncentrerades i hög grad på verksamheten inom gruppen
Nordic+. Nordic+-länderna (de nordiska länderna, Nederländerna, Irland och
Storbritannien) uppgjorde en gemensam verkställighetsplan för koordinering av
samarbetet mellan bidragsgivarna. Nordic+-länderna informerar om riktlinjerna i
sin biståndspolitik, koordinerar sin verksamhet och strävar till att genom samarbete
främja resultaten och harmoniseringen av utvecklingshjälpen.
Under år 2005 behandlade Nordic+-gruppen utvecklingen av formerna för
samfinansiering och budgetstöd, samarbetsländernas strategiprocesser och
bidragsgivarnas arbetsfördelning i utvecklingssamarbetet samt att om möjligt
utveckla gemensamma linjedragningar för åtgärder mot korruption samt för
upphandlingsbestämmelser. Länderna samarbetar också inom OECD.
Samarbetet mellan nordiska biståndsexperter inom olika områden fortsatte intimt och
resultatrikt. Bland annat samarbetade man i ärenden rörande mänskliga rättigheter,
jämlikhet, sociala och miljöfrågor.
De nordiska rådgivarna i jämlikhetsfrågor sammanträdde i oktober i Helsingfors.
Vid mötet behandlades biståndspolitiska linjedragningar rörande jämlikhet, de
senaste genderevalueringarna och säkerhetsrådets resolution 1325 Kvinnor, fred
och säkerhet. Rådgivarna möttes också i december i Stockholm för att behandla
det nordiska samarbetet rörande budgetstöd och jämlikhet. Vid mötet beslöt man
uppgöra ett gemensamt regelverk för budgetstöd och att anordna gemensam nordisk
utbildning i ärendet.
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Vid det nordiska biståndsministermötet diskuterades bl.a. en avskrivning av uländernas skulder och en harmonisering av biståndet. Ministrarna stödde G8ländernas initiativ om en avskrivning av 18 länders skulder till Världsbanken,
IMF och Afrikanska utvecklingsbanken. Frågan om ett direkt stöd till u-ländernas
budgetar diskuterades som ett redskap för harmonisering. Ministrarna understödde
en koncentrering av bidragsgivarnas sektorstöd och av arbetsfördelningen mellan
biståndsgivarna inom olika sektorer. Detta har lett till goda resultat mellan nordiska
finansiärer.
De nordiska länderna handlar som en grupp i direktionerna för Världsbanken och
de regionala utvecklingsbankerna (Afrikanska, asiatiska och interamerikanska
utvecklingsbankerna). Finland verkar som nordisk koordinator åren 2004—2006 i
asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) samt som nordisk koordinator i interamerikanska
utvecklingsbanken (IDB) från juli 2005 till juni 2006. Samarbetet fortsatte inom
NORSAD som stödjer företagsinvesteringar i SADC-länderna (Southern African
Development Community).
Samarbetet inom de operativa organisationerna och fackorganen inom FN:s
biståndssektor fortsatte intimt under år 2005. Utbytet av information och rådslagen
de nordiska länderna emellan gällde i synnerhet befrämjandet av en reform av FN.
FN-enheternas chefer möttes två gånger.
Vid planeringen av CSW:s (Commission on the Status on Women) session om
kvinnans ställning, som underställts FN:s råd för ekonomiska och sociala frågor
(ECOSOC), avhålls årligen ett nordiskt möte, som varje år arrangeras av det land
som är den nordiska representanten i CSW. År 2005 arrangerade Island detta möte.
Även de nordiska konsultationerna tillsammans med Världslivsmedelsprogrammet
WFP hölls i Island.
De nordiska länderna har en inofficiell rotation inom FAO:s förvaltningsråd, där ett
vart nordiskt land i tur och ordning representerar Norden i tre års tid. Finland var
medlem i FAO:s förvaltningsråd åren 2003—2005, varefter Sverige blev medlem.
De nordiska länderna arrangerar två gånger årligen ett koordineringsmöte om
aktuella frågor rörande det humanitära biståndet. År 2005 fanns bland målen för
biståndet bland annat Sudan och Darfur, Palestina, Nordkorea, Kongo, Nigeria och
kriserna i de stora sjöarnas område, hungersnöden i Afrikas horn och i sydliga Afrika,
naturkatastroferna och främjandet av initiativet om Good Humanitarian Donorship.
Bland frågor inom organisationerna kan nämnas UNHCR, IOM och reformerna
inom UNRWA och en förstärkning av ISDR för lindring av naturkatastrofer samt en
reorganisering av OCHA, som koncentrerat sig på mänskliga rättigheter.
Diskussioner om tilläggsfinansiering av Nordiska utvecklingsfonden (NDF) fördes
från oktober 2004 till september 2005. I bedömningarna som gjordes som bakgrund
till diskussionerna konstaterades att verksamheten inom NDF, med dess ringa
personal, varit effektiv och kvalitetsmässig. Sedan Danmark dragit sig tillbaka från
finansieringen beslöt biståndssamarbetsministrarna i september 2005, att man inte
skulle höja NDF:s kapital. NDF har sålunda inga möjligheter att förbinda sig till nya
projekt och tyngdpunkten kommer att vila på nerkörningen av NDF. NDF sköter
visserligen sina åtagna förpliktelser.
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II
HORISONTELLA FRÅGOR UNDER VERKSAMHETSÅRET
7

Reformen av Nordiska ministerrådet

År 2005 förnyade samarbetsministrarna den strukturella organisationen för Nordiska
ministerrådet, som skulle träda i kraft i början av år 2006. För de mest centrala
samarbetsområdena bildades 11 ministerråd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbetsministrarna
Ministerrådet för arbetsmarknads- och arbetsmiljöpolitik
Ministerrådet för näringslivs-, energi- och regionalpolitik
Ministerrådet för fiske, vattenbruk, lantbruk, livsmedel och skogsbruk
Ministerrådet för jämlikhetsfrågor
Ministerrådet för ekonomisk och penningpolitik
Ministerrådet för kulturärenden
Ministerrådet för rättsligt samarbete
Ministerrådet för miljöfrågor
Ministerrådet för social- och hälsovårdspolitik
Ministerrådet för utbildnings- och forskningsfrågor

Man kom överens om att informellt fortsätta samarbetet inom andra sektorer. Den nya
uppdelningen av ministerråden återspeglas också i antalet tjänstemannakommittéer
som är underställda ministerråden. Elva nya tjänstemannakommittéer inrättades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nordiska samarbetskommittén
Ämbetsmannakommittén för arbetsmarknads- och arbetsmiljöpolitik
Regionalpolitiska ämbetsmannakommittén
Ämbetsmannakommittén för näringslivs- och energipolitik
Ämbetsmannakommittén för fiske, vattenbruk, lantbruk, livsmedel och skogsbruk
Ämbetsmannakommittén för kulturärenden
Ämbetsmannakommittén för rättsligt samarbete
Ämbetsmannakommittén för miljöfrågor
Ämbetsmannakommittén för ekonomisk och penningpolitik
Ämbetsmannakommittén för social- och hälsovårdspolitik
Ämbetsmannakommittén för jämlikhetsfrågor

Samtidigt beredde kulturministrarna en reform av samarbetsstrukturerna inom
kultursektorn. Genom reformen försökte man förstärka möjligheterna att stödja den
kulturella friheten och självständigheten. Man beslöt att reformen skulle genomföras
åren 2006 och 2007.
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Närområdena

Samarbetet med Estland, Lettland och Litauen utvecklades vidare. Tendensen har
länge varit en övergång från att stödja dem till ett jämbördigt kompanjonskap. Även
linjedragningen i samarbetet som riktar sig mot nordvästra Ryssland har gjorts
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klarare. Linjedragningarna konkretiserades i Rysslandprogrammet, vari man särskilt
betonade utbildningen.
NMR gav tillsammans med EU-kommissionen sitt stöd åt det s.k.
landsflyktinguniversitetet EHU:s (European Humanities University) verksamhet
i Vilnius. Genom att stödja EHU hoppades NMR kunna påverka utvecklingen av
demokrati i Vitryssland.
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Gränshindren

För att främja rörligheten mellan medborgare och företag i Norden grundades två nya
portaler, skatteportalen och näringslivsportalen. Inom Öresundsområdet försökte
man sig på en gränsöverskridande digital arbetsförmedling. Modellen med digital
arbetsförmedling kommer kanske att tas i bruk inom alla nordiska gränsområden.

10 Hållbar utveckling
I strategin för en hållbar utveckling i Norden (En hållbar utveckling – den nya
riktningen i Norden. En granskad strategi jämte mål och åtgärder för åren 2005—
2008) presenteras långtidsmålen fram till år 2020 samt förslagen till åtgärder för åren
2005—2008. De nordiska länderna bär själva huvudansvaret för implementeringen
av strategin. NMR svarar för finansieringen av implementeringen av strategin inom
de delsektorer som inte hör till ländernas ansvar. NMR svarar för informationen,
rapporteringen, evalueringen och verkställandet.
År 2005 påbörjades verkställandet av strategin samt utvecklingsarbetet för de
stödjande indikatorerna. Det centrala i förverkligandet av strategin har varit att de
nordiska länderna tar med målen och medlen i strategin i sina egna program för en
hållbar utveckling och i sin nationella politik. I Finland kompletterar målen för den
nordiska strategin den under beredning varande strategin för en hållbar nationell
utveckling, som blir färdig sommaren 2006. För att främja indikatorarbetet grundades
år 2005 en NMR underställd ad hoc-grupp. Mandatet för expertgruppen för en hållbar
utveckling i Norden fastställdes.

11 Den nordliga dimensionen, Östersjön och andra regionala råd
Samarbetet mellan Nordiska ministerrådet, Östersjöstaternas råd, Barents euroarktiska
råd samt Arktiska rådet utvecklades. Samtidigt påbörjade man ett nytt nordiskt
arktiskt samarbetsprogram samt utvidgade samarbetet i västnordisk riktning. NMR
informerade EU om sitt stöd för att utveckla den nordliga dimensionen.
Det av NMR och EU gemensamt finansierade BEN, Baltic Euroregional Network, för
nio stater och 35 parter kom i gång. Samarbetet inom Östersjöområdet utvecklades
mellan NMR och CBSS inom ramen för den s.k. Nordliga eDimensionens program.
Målet med projektet är att öka den datatekniska utvecklingen inom Östersjöområdet.
NMR placerade tillsammans med nationella forskningsinstitutioner och NordForsk
30 milj. DKK i forskning och i utveckling av Internet-teknologisk utveckling inom
området (Nordunet3).
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Innovationsklimatet utvecklades också med hjälp av den s.k. Östersjögruppen
(Northern Dimension Group on Innovation). Ministerrådet har samlat experter från
elva länder till gruppen som strävar till att genom sin verksamhet utveckla kontakterna
mellan forskning och näringsliv mot en marknadsstyrd innovationsverksamhet.

12 Samarbete med medborgarorganisationerna
Sekretariatet för nordiskt samarbete vid utrikesministeriet (SNS) hade ett nära
samarbete med Pohjola-Norden. Representanter för Pohjola-Norden deltog i de
av SNS anordnade mötena för kontaktpersoner. SNS deltog under året i de möten
som anordnades för den rådgivande delegationen för Pohjola-Nordens olika
förvaltningssektorer samt tog emot av Pohjola-Norden ett flertal framställningar om
eliminering av olika gränshinder.
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III
NORDISKT SAMARBETE INOM OLIKA SEKTORER
13 Kultursamarbete
Kultursamarbetet år 2005 påverkades kraftigt av beredningen av strukturreformen
inom kultur- och konstsamarbetet. Den betydelsefullaste frågan inom
ungdomssektorn var planeringen av en tvärsektoral barn- och ungdomspolitisk
strategi. Inom motionssektorn förbereddes en formalisering av samarbetet med de
baltiska länderna.
Grunden för det nordiska kultursamarbetet är kulturavtalet år 1971, vars
centrala mål är samarbete inom utbildning, forskning och s.k. allmän kulturell
verksamhet. Det nordiska kultursamarbetets andel av totalbudgeten var under
verksamhetsberättelseåret 365,5 milj. DKK, av vilka 205 miljoner reserverades
för utbildnings- och forskningssamarbetet och 160,5 miljoner för det allmänna
kultursamarbetet. Finlands betalningsandel av ministerrådets budget var 17,9
procent. Kulturministrarna (MR-K) och undervisnings- och forskningsministrarna
(MR-U) sammanträdde bägge tre gånger.
Strukturreformen inom kultur- och konstsamarbetet
Årets viktigaste ärende var beredningen av strukturreformen inom kultur- och
konstsamarbetet och besluten om linjedragningarna. Reformerna har ett klart
samband med strukturreformen av hela Nordiska ministerrådet. Kultur och konst
har från första början utgjort en viktig del av det nordiska samarbetet. Målet för
reformen är att ge ny fart åt samarbetet, slimma strukturerna och göra dem smidigare,
öka det direkta kulturstödet samt att övergå från en sektorbaserad struktur till
programbaserad verksamhet.
Kulturministrarna fattade under året de för reformen behövliga principbesluten.
Dessutom beslöt man minska på verksamheten eller lägga ned flera samnordiska
inrättningar och institutioner. På motsvarande sätt bereddes nya programbaserade
verksamhetsformer och system. De nordiska kulturhusen, Nordisk Film- och
TV-fond och Nordens institut i Finland kommer att fortsätta som hittills medan
huvudparten av den övriga verksamheten kommer att förnyas. Ur finländsk
synpunkt är beslutet att lägga ner centrumet för nutidskonst på Sveaborg NIFCA ett
synligt exempel på förändringarna. Finland har föreslagit att institutets lokaliteter
skulle användas som hemort för det nya mobilitetsprogrammet för konst. Mot slutet
av året startade en utredning om hur konstcentrumets lokaliteter och resurser kunde
användas för att förbättra mobiliteten inom hela konstsektorn genom stipendier och
ateljéverksamhet.
Ungdomssamarbetet
Den viktigaste händelsen för ungdomssamarbetets del under år 2005 var
beredningen av den nya tvärsektorala barn- och ungdomspolitiska strategin. I och
med strukturreformen av ministerrådet har Nordiska ungdomskommittén (NUK) i
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fortsättningen en ännu viktigare roll än tidigare som ett rådgivande och koordinerande
organ för ministerrådet i nordiska och internationella barn- och ungdomspolitiska
frågor. Avsikten är att integrera barn- och ungdomssynvinkeln i ministerrådets alla
väsentliga verksamhetsplaner. Dessutom förbereddes en ny handlingsplan för att
leda NUK:s arbete, vari tyngdpunkterna för NUK:s arbete slogs fast för åren 2006—
2009.
Motionssamarbete
De tjänstemän som ansvarar för motionspolitiken sammanträdde år 2005 till två
informella möten. Det viktigaste diskussionstemat var förslaget från Nordiska rådets
kultur- och utbildningsutskott om att inom den nordiska motionssektorn formalisera
och effektivera samarbetet med de baltiska länderna. Förslaget behandlades vid
ämbetsmannakommitténs möte i Helsingfors i augusti 2005, då också representanter
för kultur- och utbildningsutskottet var närvarande. På basis av mötet började
man kartlägga situationen inom det idrottsvetenskapliga samarbetet mellan de
nordiska och de baltiska länderna samt samarbetet mellan kommunerna och
idrottsorganisationerna i Norden och i Baltikum.

14 Samarbete inom utbildnings- och forskningssektorn
De viktigaste tyngdpunktsområdena för verksamheten var att förstärka det
nordiska forsknings- och innovationsområdet (NORIA) och att starta NordForsks
verksamhet. Inom denna sektor försökte man avsluta överföringen av de nordiska
vetenskapliga institutionerna till de nationella administrationerna. Dessutom
startades ett nätsamarbete för vuxenutbildning och utvecklades rörlighets- och
nätprogram inom Nordplus samt samnordiska magisterprogram.
NordForsk inledde sin verksamhet i början av år 2005. Genom detta eftersträvade
man effektivitet i forskningssamarbetet och samtidigt räknade man med att med
hjälp av samarbete få till stånd internationellt konkurrensdugliga forskningsprojekt.
Under startåret etablerades ramarna för NordForsks verksamhet. Under det gångna
året fortsattes arbetet med att överföra en del nordiska vetenskapliga institutioner
till nationell förvaltning, av vilka den sista var Norditas – institutet för teoretisk
fysik – flyttning till Stockholm. Nordiska ministerrådet kommer fortsättningsvis att
ha ett delansvar för finansieringen av dessa institutioner.
Fem av Nordplus mobilitets- och nätverksprogram inom den nordiska
utbildningssektorn fortsatte med förnyad verksamhet. Den nuvarande
programperioden är godkänd för åren 2004—2006. Under verksamhetsåret påbörjades
en evaluering av dessa program som skall vara färdig år 2006, då man fattar beslut om
fortsättningen av programmen. Genom planeringen och igångsättandet av de nordiska
magisterprogrammen kan man fördjupa samarbetet inom högskoleutbildningen.
Under verksamhetsåret påbörjades ett särskilt nätverkssamarbete för
vuxenutbildning (NVL) för att öka samarbetet rörande livslångt lärande. Inom
skolsamarbetet påbörjades ett flertal jämförande nordiska utredningar.
Den arbetsgrupp som tillsatts av de baltiska och de nordiska ländernas
undervisnings- och forskningsministrar har koordinerat samarbetet och kommit
med utvecklingsförslag inom utbildnings- och forskningssektorn.
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Samarbetet inom utbildnings- och forskningssektorn har styrts av den treåriga
strategin inom utbildnings- och forskningssektorn för åren 2005—2007.

15 Informationssamhället
Den rapport som uppgjorts av de nordiska statistiska myndigheterna om utnyttjande
av informations- och kommunikationsteknologi publicerades mot slutet av år 2005.
Rapporten behandlade i synnerhet medborgarnas intimitetsskydd.
Ministrarna för informationssamhället (MR-IT) sammanträdde inte en enda gång
under året. Tjänstemannakommittén (ÄK-IT) höll fyra möten, av vilka tre i Köpenhamn
och ett på Grönland. I december anordnades ett seminarium för dataskyddsfrågor.
Inom ramen för verksamhetsprogrammet för Nordiska eDimensionen understöddes
publiceringen av rapporten ”Indicators for Information Society in the Baltic
Region, Action Line 6”. Dessutom publicerades det under år 2004 färdigställda
verksamhetsprogrammet ”Information Technology – Strategy and Action Plan
2005—2007”. ”Nordic Information Society Statistics 2005” (TemaNord 2005:562), som
beskriver utnyttjandet av informations- och kommunikationsteknologi, publicerades
mot slutet av år 2005. Rapporten hade uppgjorts av de nordiska statistiska
myndigheterna, medan ministrarna för informationssamhället (MR-IT) finansierade
projektet.
I samband med ministerseminariet som behandlade dataskydd publicerades
rapporten ”IT-privacy, en forudsætning eller en forhindring for borgeren i
Norden” (TemaNord 2005:590). I rapporten behandlas problem som förorsakas för
medborgarnas intimitetsskydd av att övervakning och dataskydd skärps genom
åtgärder som syftar till avvärjning av kriminalitet.
Verksamheten inom MR-IT upphörde vid slutet av år 2005. Tjänstemannakommittén
fattade inget beslut om att fortsätta verksamheten, utan initiativet om ett eventuellt
samarbete hänsköts till tjänstemannakommittén för nordiskt utbildnings- och
forskningssamarbete.

16 Miljön
Inom sektorn för miljösamarbete behandlades år 2005 bl.a. EU:s nya
kemikalielagstiftning (REACH), den gemensamma nordiska arktiska miljöstrategin
samt den europeiska havsstrategin. Länderna skapade tillsammans Internetportalen, som innehåller uppgifter om nya arter, bestämmelser och publikationer. De
viktigaste publikationerna behandlade miljöteknologi, beaktande av miljöfaktorer
vid offentliga upphandlingar samt konsumtionens inverkan på miljön.
Den förnyade nordiska miljöstrategin för åren 2005—2008 och den nya strategin för en
hållbar utveckling styrde samarbetet inom miljösektorn år 2005. (ANP 2004:796, ANP
2005:714 samt TemaNord 2004:567 och 781.) I det danska ordförandeskapsprogrammet
fästes i synnerhet vikt vid EU:s kommande nya kemikalielagstiftning.
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Investeringsverksamheten inom det nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO
var rekordartat livlig under år 2005. Förhandlingarna om grundkapitalet och andra
finansieringsfrågor som präglat åren 2003 och 2004 hade nu slutförts. NEFCO begick
sitt 15-årsjubileum med att anordna ett internationellt seminarium som behandlade
bekämpningen av eutrofieringen av Östersjön. Under verksamhetsåret fästes speciell
uppmärksamhet vid en bedömning av finansieringsbeslutens miljöinverkningar
och vid en utveckling av förutsägelserna. Den fond, Barents Hot Spot Facility, som
grundades under Finlands period som ordförande för Barents-miljön startade
framgångsrikt under NEFCO:s översyn.
Miljöprogrammets fyra huvudteman var 1) miljön och hälsan, 2) havet, 3) naturen,
kulturmiljön och rekreationsbruket av naturen samt 4) en hållbar produktion och
konsumtionen. De viktigaste resultaten och aktiviteterna under år 2005 var:
1) Miljön och hälsan
De nordiska länderna deltog både tillsammans och individuellt i uppgörandet
av styrdokumenten för Europeiska unionens förnyade kemikalielagstiftning
och i andra verkställighetsprojekt. Inom den nordiska projektgruppen bereddes
dessutom bakgrundsutredningar och man förhandlade också om gemensamma
ståndpunktstaganden och initiativ för andra internationella organisationer och möten
för parterna i kemikalieavtalet.
De nordiska länderna utvecklade gemensamt provtagningsmetoder för mätning
av partikelhalten samt minskningsstrategier för utsläpp, bl.a. från brännugnar.
Dessutom uppgjordes en gemensam arktisk miljöstrategi för klimatförändringar och
föroreningar.
2) Havet
De nordiska länderna utvecklade metoder för att definiera jämförelseförhållandena
mellan Skagerrack och Kattegat samt förslag för att harmonisera EU:s arbete rörande
bottenvegetationsforskning. Samtidigt deltog man i utvecklingen av metoder
för att bedöma de av föroreningar förorsakade riskerna i havsmiljön. Tack vare
nordiskt samarbete utvecklades modeller för övergödning, med vilka man kan
stödja en ekologiskt befogad administration samt planering av vattenområden och
skyddsprogram. I anslutning till EU:s vattenramdirektiv utvecklades parametrar för
klassificering av kustvattenområdena.
År 2005 planerades också de nordiska ministrarnas samverksamhet för att uppgöra
en europeisk havsstrategi.
3) Naturen, kulturmiljön och rekreationsbruket av naturen
Under verksamhetsåret uppgjordes för de nordiska länderna en gemensam Internetportal där man kan finna uppgifter om introducerade arter, bestämmelser och
publikationer. Uppgifter om introducerade arter i Norden meddelades också till den
internationella tidskriften National Geographic. Inom ramen för miljösamarbetet
informerades om inverkan av klimatförändringen på den nordiska naturen samt om
möjligheterna att minimera skador och att ta dem i beaktande i naturskyddet.
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De nordiska staterna understödde tillsammans med de baltiska staterna anordnandet
av European Heritage Day för att bevara kulturminnesmärken.
I det nordiska samarbetet inom miljösektorn fäste man uppmärksamhet vid
miljöinverkningarna av fiskemetoder och fiskodling samt av därvid använda
läkemedel och biocider. Likaså informerades får- och renodlare om medel att förhindra
erosion. Dessutom anordnades en internationell konferens om landskapsskydd och
skogsplantering.
4) En hållbar produktion och konsumtion
Inom ramen för samarbetet skrevs en broschyr om nordiska framgångssagor om
utveckling av miljöteknologi. Dessutom utgavs en handbok för konsumenter om
konsumtionens miljöverkningar samt en guidebok om att beakta miljöfaktorerna vid
officiella upphandlingar.

17 Byggnads- och bostadspolitik
Som ett resultat av omorganiseringen av det nordiska samarbetet lade man ned
NMR:s ministerråd och tjänstemannakommitté för byggande och boende.
De ansvariga nordiska ministerierna för byggnads- och bostadspolitiska ärenden
beslöt enhälligt att fortsätta verksamheten i form av ett informellt samarbete och
till en början får man också hjälp av NMR:s sekretariat för att starta verksamheten.
År 2005 publicerades den av Finland (överdirektör Martti Lujanen) redigerade
rapporten ”Housing and Housing Policies in the Northern Countries”, som rönt ett
utomordentligt mottagande.

18 Trafik
Det nordiska trafiksamarbetet baserade sig under verksamhetsåret på det
verksamhetsprogram för trafiksektorn för åren 2004—2008 som trafikministrarna
godkände i september 2003. Huvudmålet för trafiksamarbetet är att främja en
hållbar, konkurrensduglig och säker trafik. Inom sektorn koncentrerade man sig på
en hållbar rörlighet, trafiksamarbetet på Östersjön, smarta trafikarrangemang och
trafiksäkerhet.
Trafiksamarbetet bör främja en trafikpolitisk debatt och utbyte av erfarenheter mellan
de nordiska länderna. Genom samarbetet strävar man också efter att inverka på EU:
s trafikpolitiska linjedragningar. Trafikministrarna har också sammanträtt i samband
med EU:s trafikråd.
Inom ramen för de till buds stående begränsade resurserna (grundkapital på en
miljon danska kronor) satsade man i synnerhet på fyra områden: 1) en hållbar
rörlighet, 2) trafiksamarbetet på Östersjön, 3) smarta trafikarrangemang och 4)
trafiksäkerheten. Temagrupper bildades för alla tyngdpunktsområden och dessa
sammanträdde 2-3 gånger under år 2005. Temagruppernas uppgift var att förbereda
diskussionerna inom den nordiska ämbetsmannakommittén för trafikfrågor (NÄT)
och mellan trafikministrarna (MR-T) genom att uppgöra aktuella utredningar och

19
anskaffa bakgrundsmaterial samt genom att anordna seminarier. Man fäste också
uppmärksamhet vid trafiksäkerheten inom närområdena.
Den nordiska ämbetsmannakommittén för trafikfrågor NÄT sammanträdde tre
gånger under verksamhetsperioden. Under år 2005 fortsattes också NB8-samarbetet
på minister- och tjänstemannaplanet med de baltiska länderna.
Under året avhölls ett trafikministermöte 29.8.2005 i Danmark. På agendan fanns bl.a.
trafiksäkerheten. Trafikministrarna konstaterade att det officiella nordiska samarbetet
inom ramen för MR-T och NÄT upphör 31.12.2005, men att samarbetet fortsätter på
inofficiell basis.

19 Näringspolitik
Inom näringssektorn har det viktiga varit att Nordisk innovationscenter NICe:s
verksamhet stabiliserats. Det uppdaterade samnordiska näringspolitiska
programmet för åren 2006—2010 blev färdigt. Beträffande de andra regionala råden
gick man in för en fördjupning av samarbetet.
Stabiliseringen av Nordisk Innovationscenter NICe:s verksamhet, som vidtog i
början av år 2004, har gett sitt eget bidrag till näringsministrarnas (MR-N) och
i synnerhet den nordiska näringspolitiska ämbetsmannakommitténs (ÄK-N)
verksamhet. Under år 2005 stabiliserade NICe tämligen väl sin ställning och har
funnit sig en ny roll för att tillfredsställa behoven inom det samnordiska näringslivet
och för att bistå vid finansiering av projekt. NICe svarar för den innovationspolitiska
informationsverksamheten samt för arrangerandet av seminarier, workshops och
konferenser.
På initiativ av Nordiska ministerrådet och näringsministrarnas ministerråd (MR-N)
fick man färdigt och godkänt av NR det finslipade och ånyo uppdaterade samnordiska
näringspolitiska programmet för åren 2006—2010.
Förändringen av Nordiska ministerrådets organisation har också inverkat
på näringsministrarnas (MR-N) och nordiska tjänstemannakommitténs för
näringspolitik verksamhet samt på diskussionerna vid mötena, ty ministerrådet
kommer att slås ihop med två andra ministerråd. Inom näringssektorn har man
ansett sig på ett ändamålsenligt sätt få användbara synergifördelar genom att skapa
ett ministerråd för behandling av närings-, energi- och regionalpolitiska frågor.
Samarbetet med Östersjörådet, Barents euroarktiska råd och Arktiska rådet har
ansetts viktigt. Istället för uppföljning gick man in för en fördjupning av samarbetet.
I samband med näringsministrarnas möte i september anordnades mellan
ministrarna en temadiskussion om globaliseringen och om styrkan inom den
nordiska näringspolitiken. Man understödde enhälligt en konsolidering av krafterna
och letande efter nya samarbetsformer. Man ansåg det nyttigt att anordna dylika
diskussioner i samband med ministermötena och beslöt att fortsätta dem.
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20 Energi
Samarbetet inom energisektorn skedde i första hand på elmarknaden, i klimatpolitiken
samt i närområdes- och i Östersjöpolitiken. De nordiska länderna verkade som
huvudfinansiärer för Östersjöländernas energisamarbete BASREC. Energisamarbetet
inriktades i huvudsak på närområdena och inom ramen för samarbetet beslöt man bl.a.
fortsätta stipendiatprogrammen för energiexperter från de nordiska närområdena.
Energisamarbetet förverkligades i enlighet med det av Nordiska rådet för åren 2002—
2005 godkända programmet för tre samarbetssektorer: elmarknaden, klimatpolitiken
samt närområdena och Östersjön, där arbetet övervakades och planerades av
undergrupper inom den energipolitiska samnordiska ämbetsmannakommittén (ÄKENERGI). I gruppen för klimatpolitik var också nordiska ämbetsmannakommittén
för miljöskyddsfrågor (ÄK-M) representerad.
För forskningssamarbetet svarade Nordiska energiforskningsinstitutet NEF, där
tyngdpunkterna i arbetet motsvarade de av ministerrådet och NR godkända
linjedragningarna: huvudvikten låg på energilösningar och forskning i enlighet
med en hållbar utveckling. De nordiska länderna var också huvudfinansiärer för
Östersjöländernas energisamarbete BASREC. Arbetet inom BASREC hade varit
resultatrikast i den av Sverige ledda bioenergigruppen.
Under året fick man färdig en ny åtgärdsplan för energisamarbetet för åren 2006—
2009, som godkändes av NR hösten 2005. Huvudområdena för samarbetet var
energimarknaden (i praktiken elmarknaden), energisystem för en hållbar utveckling
samt internationellt samarbete, i synnerhet inom EU samt beträffande Östersjön och
med Ryssland.
Arbetsgruppen för regionalt samarbete fortsatte sitt stipendiatprogram för
energiexperter från de baltiska länderna och nordvästra Ryssland. Gruppen stod
i kontakt med det ryska industri- och energiministeriet närmast i frågor rörande
BASREC:s verksamhet och i synnerhet i frågor gällande startandet av samarbetet
mellan de nordiska länderna och Ryssland. I samband med regionalarbetsgruppen
har också bioenergigruppen och naturgasgruppen verkat, vilkas huvuduppgifter
hört ihop med utvecklingen av Östersjösamarbetet. Naturgasgruppen redde ut
frågor rörande naturgasens leveranssäkerhet, marknadens funktionsduglighet och
eventuella hinder samt framstegen i tillämpningen av EU-direktiven i Östersjöländerna
tillsammans med industriorganisationen inom branschen Baltic Gas. Gruppen
anordnade tillsammans med BASREC ett seminarium för behandling av dessa
frågor i Warszawa 27-28.10.2004. Bioenergigruppen genomförde fyra omfattande
projekt, bl.a. om standardisering inom branschen i samarbete med NordTest och det
finländska VTT och svarade i praktiken långt också för planeringen och ledningen av
bioenergisamarbetet inom Östersjöområdet.
Viktiga frågor inom elmarknadssamarbetet var utvecklingen av de nordiska
energimarknaderna och ett tillräckligt utbud av elektricitet under de närmaste
åren med stigande efterfrågan. Gruppen fungerade i nära samarbete med
samarbetsorganisationen Nordel som svarar för de nordiska systemen.
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21 Regionalpolitik
Tyngdpunktsområdena i det för år 2005 gällande samarbetsprogrammet var
samarbetet inom gränsområdena, annat mellanregionalt samarbete samt utbyte
av erfarenheter och information. I det danska ordförandeskapsprogrammet
betonades i synnerhet uppgörandet av en strategi för samarbetet inom
gränsområdena, utvecklingen av det västnordiska samarbetet samt internationellt
forskningssamarbete för utveckling av regioner och städer.
Budgeten för denna sektor var ca 30 milj. DKK och tyngdpunkten låg på stödet
åt och forskningsverksamheten rörande gränsområdessamarbetet. Samarbetet
leds av regionministrarna (MR-REG), som sammanträdde 18.11.05 i Köpenhamn.
Vid mötet godkändes den av tjänstemannakommittén beredda nya strategin
för samarbete inom gränsområdena. Avsikten är att klarare förena NMR:s stöd
till gränsområdessamarbetet med de strategiska tyngdpunkterna i det nordiska
samarbetet och att göra finansieringen smidigare. Regionministrarna förhöll
sig positivt till tillsättandet av det nya ministerrådet för region-, närings- och
energipolitik i början av år 2006. Samtidigt ansåg de det som viktigt att den nordiska
ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (NÄRP) bevarades och att verksamheten
inom Nordregion (Centrum för nordisk regional utveckling) tryggades.
Det dagliga arbetet inom sektorn leds av den nordiska ämbetsmannakommittén
för regionalpolitik (NÄRP). Finland representeras av inrikesministeriet, handelsoch industriministeriet och miljöministeriet. Kommittén sammanträdde fem
gånger under år 2005. Kommittén behandlade i vanlig ordning bl.a. bevillning av
medel till gränstraktskommittéerna och finansiering av enskilda utredningsprojekt,
Nordregions verksamhet samt aktuella händelser inom regionalpolitiken. Speciella
teman var beredningen av strategin för gränsområdessamarbetet, utvecklingen av det
västnordiska samarbetet samt inverkningarna av moderniseringen av det nordiska
samarbetet på det regionalpolitiska samarbetet. Kommittén erhöll också regelbundet
rapporter om forskningsprojekt rörande den regionala utvecklingen inom EU.
De två arbetsgrupper (Interreg-arbetsgruppen och arbetsgruppen för statsstöd) för
behandling av EU-ärenden, som tillsatts av NÄRP, sammanträdde ett flertal gånger
under året och visade sig vara ett nyttigt forum för utbyte av information och som
diskussionsforum. På uppdrag av Interreg-arbetsgruppen uppgjorde Nordregio en
utredning av de nordiska ländernas Östersjöstrategier. Under året tillsattes också en
ny arbetsgrupp för att jämföra de nordiska ländernas stadspolitik och –strategier.
Den nye verksamhetsledaren för forskningsanstalten Nordregio Ole Damsgaard
inledde sitt arbete i början av året och institutets personal förnyades också annars
under årets förlopp. Oberoende av förändringarna fortsatte verksamheten planenligt.
En betydande del av verksamheten bestod av uppdrag som erhållits genom fri
konkurrens. Nordregio deltog aktivt i EU:s regionalpolitiska forskningsprogram
(ESPON). Verksamheten inom samarbetskommittéerna för gränsområdena fortsatte
enligt deras egna planer. Utbytet av erfarenheter kommittéerna emellan fortsatte
på gränsområdes- och gränspolitiska forum, där man i synnerhet behandlade
elimineringen av gränshinder. Projektet G.O.L.I.N. (Gränsregionala Optimala
Lösningar i Norden), som fördjupat sig i denna fråga, höll sitt avslutande seminarium
våren 2005.
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Det åren 2002—2004 förverkligade projektet, som stödde en utveckling av
gränsområdessamarbetet i de baltiska länderna, fortsätter som ett Interreg-projekt
under namnet BEN (Baltic Euroregional Network) åren 2005—2007. Det handhades
av NMR:s kontor i Vilnius och till de centrala finansiärerna hör EU, NMR och
Östersjörådet.
Man diskuterade också en fortsättning och utvidgning av samarbetet rörande den
regionala utvecklingen och intressebevakningen mellan Skottland och de nordiska
länderna till att också omfatta Irland och de baltiska länderna, vilket diskuterades vid
möten mellan ifrågavarande länder. Beredningen av ärendet fortsätter år 2006.

22 Ekonomi och finanspolitik
Samarbetet inom ekonomi- och finanssektorn koncentrerades på utmaningarna från
globaliseringen och behandlingen av EU/EES-ärenden. I maj tog man i bruk en ny
nordisk skatteportal.
De nordiska finansministrarna (MR-FINANS) fortsatte sin aktiva dialog om
den ekonomiska utvecklingen och det ekonomisk-politiska läget. I synnerhet
utmaningarna och möjligheterna av globaliseringen innehade en viktig roll under
det danska ordförandeskapet.
På danskt initiativ startade man också en utredning om makroekonomiska förbehåll
för forskning och utveckling i Norden i beaktande av att främja tillväxt och
sysselsättning. Allmänt taget har de nordiska länderna klarat sig väl och uppnått
goda resultat för sina forsknings- och utvecklingsinsatser, som varit av världsklass.
Bland aktuella EU/EES-ärenden, som behandlades av ministrarna under våren,
märks det av ECOFIN-ministrarna godkända förnyade tillväxt- och stabilitetsavtalet
samt kontrollen av de gränsöverskridande finansieringsinstitutionerna och hur detta
arbete framskrider inom EU:s ram. Vid höstmötet diskuterades direktivförslaget till
de av EU-kommissionen nedsatta mervärdesskattesatserna.
Den nordiska arbetsgruppen för värdepappersmarknaden (den s.k. referensgruppen)
fortsatte sitt arbete under verksamhetsåret. Den för finanssektorn och miljösektorn
gemensamma ekonomi- och miljögruppen hade flera projekt på gång. Utredningen
om medlen att styra den biologiska diversiteten blev färdig. Man fortsatte jämlikhetsoch finanssektorns gemensamma utredningsarbete för att beakta könsaspekten i
det nationella budgetberedningsarbetet.
Eliminerandet av gränshindren fortsatte konkret under berättelseåret, då den
nordiska skatteportalen togs i bruk i maj 2005. Granskningsrundan av det nordiska
skatteavtalet framskred. Ett mål är att beakta de gränshinderproblem som eventuellt
kan förorsakas av skatteavtalet.
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23 Jord- och skogsbruks- samt fiske- och livsmedelssektorn
De centrala samarbetsområdena under år 2005 var näringsutvecklingen, mat och hälsa
samt biodiversitet och genresurser. Tyngdpunktsområden inom livsmedelssektorn
var en bättre hälsa för de nordiska medborgarna med hjälp av hälsosam kost och
ökad motion.
Till ministerrådet (MR-FJSL) hörde tre tjänstemannakommittéer: nordiska
ämbetsmannakommittén för fiskerifrågor NEF, nordiska ämbetsmannakommittén
för jord- och skogsbruksfrågor NÄJS samt nordiska ämbetsmannakommittén
för livsmedelsfrågor ÄK-Livs. Deras verksamhet koordinerades av
koordineringsgruppen som bestod av den högsta tjänstemannaledningen från
ettvart land.
Ministerrådet beslöt förnya samarbetet så till vida att från 1.1.2006 fungerar
inom sektorn fyra ämbetsmannaarbetsgrupper (jordbruk, skogsbruk, fiske och
livsmedelssektorn), som koordineras av en exekutiv kommitté.
På lantbruksområdet främjade NordFram-projektet nordiskt samarbete och
nätverksbyggande, startade projekt och framställde förslag om framtidens lantbruk
och kulturlandskap, vilket också innebar en omfattande utveckling av landsbygden.
Det nordiska genresurssamarbetet fungerade som modell när genbanker inrättades
på olika håll i världen, till exempel i Afrika, Baltikum och Balkan.
Ett aktuellt tema inom skogsbrukets sektor var att utveckla samarbetet beträffande
virkesskörd i Sverige efter stormskadorna. Temat för det av Danmark arrangerade
skogsministermötet var skogarnas betydelse på lokalplanet.
Tyngdpunktsområdet inom livsmedelssektorn var att utveckla en nordisk
handlingsplan syftande till bättre hälsa och livskvalitet för nordiska medborgare
med hjälp av hälsosam kost och ökad motion. Dessutom påbörjades diskussioner om
nordiskt samarbete på livsmedelsforskningens område. Nya teman, såsom djurens
hälsa och välmåga och i synnerhet det nordiska samarbetet på veterinärberedskapens
sida, togs med på den politiska agendan.

24 Konsumentfrågor
Till de centrala målen inom konsumentsektorn under verksamhetsåret 2005 hörde
en förstärkning av konsumentskyddet såväl i Norden som i andra delar av Europa
samt en förbättring av konsumenternas kunskapsunderlag. Verksamheten inriktades
på granskning av EU:s under beredning varande bestämmelser om konsumentskydd
samt på att producera information för konsumenter.
Det nordiska samarbetet inom konsumentsektorn år 2005 baserade sig på det i
september 2004 godkända samarbetsprogrammet inom konsumentsektorn för åren
2005—2010 samt på verksamhetsplanen för år 2005. Visionen för samarbetet är att
skapa aktiva konsumenter, som är trygga var än de agerar.
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Det konkreta samarbetet år 2005 gällde att förverkliga två huvudmål. En förstärkning
av konsumentskyddet i Norden och på andra håll i Europa är det första centrala
målet. I detta hänseende pågick ett tiotal utredningsarbeten och seminarier vid
vilka man granskade innehållet i EU:s under beredning varande regelverk om
konsumentskydd och andra konsumentpolitiska initiativ, samarbetade med
implementeringen av EU:s regelverk för konumentskydd samt upprätthöll
samarbete mellan de nordiska myndigheter som övervakar bestämmelserna om
konsumentskydd.
Det andra huvudmålet var att förstärka kunskapsunderlaget för konsumentens fria
val och grunden för besluten. Om detta pågick ett drygt tiotal projekt som gällde
konsumentinformation och –fostran samt marknadens funktion.
Utöver den nordiska ämbetsmannakommittén för konsumentfrågor och de
styrgrupper som behandlade juridiska och konsumentinriktade frågor verkade
dessutom två ad hoc-grupper, av vilka den ena behandlade konsumentfrågor
gällande barn och unga och den andra marknadsanalyser och –förhållanden.
Inom konsumentsektorn verkar också samarbetsnätverk för konsumentforskare
samt för de nordiska konsumentorganisationerna. Sektorn svarar för den nordiska
miljömärkningen, där den nordiska miljömärkningsnämnden fungerar som
beslutande organ.
Den år 2005 beslutade omorganiseringen av Nordiska ministerrådet innebar att
konsumentministerrådets (MR-KONS) verksamhet som ett officiellt ministerråd
upphörde vid utgången av år 2005. Samtidigt avslutades också verksamheten för
den nordiska ämbetsmannakommittén för konsumentfrågor (ÄK-KONS).
De nordiska ministrarna för konsumentfrågor beslöt 29-30.9.2005 att fortsätta
förverkligandet av det ovannämnda samarbetsprogrammet. Ministrarna beslöt att
en nordisk konsumentgrupp som består av tjänstemän från de nordiska ministerier
som svarar för konsumentfrågor svarar för samarbetet.

25 Social- och hälsovårdspolitik
Inom social- och hälsovårdspolitikens område utvecklades samarbetet gällande
influensa- och pandemivacciner samt diskuterades sällsynta sjukdomar.
Jämställdhetsministrarna godkände ett nytt program för det nordiska
jämställdhetssamarbetet för åren 2006—2010, med tyngdpunkterna på kön
och makt samt kön och unga. Inom narkotikapolitikens område fortsattes
utvecklingsprojekten för skötsel av drogmissbrukare.
De nordiska social- och hälsovårdsministrarna (MR-S) tillsatte en expertgrupp för
att utreda om det är möjligt att igångsätta produktion av ett nordiskt influensavaccin
och att garantera tillgången till vacciner vid en eventuell fågelinfluensa. Vid sidan av
pandemivaccinet skulle man också producera vanligt influensavaccin för ländernas
behov. Man beslöt att före beslutsfattandet skulle det utredas vilken produktionsmodell
som vore den säkraste och konkurrenskraftigaste vad kostnaderna beträffar.
I Köpenhamn anordnades i oktober en konferens, där man diskuterade vården av
sällsynta sjukdomar. Arbetsgruppen, som har till uppgift att fastslå om man i Norden
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kan ordna vård för patienter som lider av sällsynta sjukdomar, kommer att slutföra
sitt arbete under år 2006.
NOPUS (det nordiska utbildningsprogrammet för utveckling av socialvården)
anordnade i november ett arbetsseminarium, där man diskuterade frivilligsektorns
betydelse i Norden. Vid seminariet behandlade man bl.a. frågan om att starta ett
nordiskt nätverk som kunde förmedla goda kutymer och verksamhetsmodeller.
År 2005 påbörjades det samnordiska Internet-projektet om de material som används
vid tandvården. Kostnaderna för samt övervakningen och uppdateringen av projektet
faller på NIOM:s (den nordiska testinstitutionen för tandmaterial) ansvar.
Jämställdhetspolitik
Jämställdhetsministrarna (MR-JÄM) godkände vid sitt möte det nordiska
jämställdhetsprogrammet för åren 2006—2010. De teman som prioriteras
i programmet är kön och makt samt kön och de unga. Ett genomgående
tyngdpunktsområde är dessutom minoritetsperspektivet och könets roll i kultur
och kommunikation. En av de centrala verksamhetsprinciperna är utvecklingen av
tvärsektoralt samarbete.
Vid ministermötet behandlades också prostitution och kvinnohandel samt temat
”Familjepolitiken i ett mångkulturellt samhälle”.
I Finland anordnades i november konferensen Mannen och jämställdheten. Inom
ramen för det nordiska jämställdhetsarbetet arrangerades också i S:t Petersburg
konferenserna Women & Democracy samt High Level Seminar on Gender
Mainstreaming. I samband med det årliga mötet för FN:s delegation för kvinnans
ställning anordnades i New York en nordisk happening ”Gender and Youth”.
I den nordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhetsfrågor (ÄK-JÄM) kom
man på basis av en omfattande evalueringsrapport överens om en ny strategi och
nya verksamhetslinjer för det nordiska kvinnoforskningsinstitutet NIKK. Under
året arbetade också ett flertal arbetsgrupper som bl.a. behandlade följande teman:
männen och jämställdheten, likalönsprincipen, strömlinjeformningen av de statliga
budgetarna samt pornografiseringen av offentliga utrymmen.
Narkotikapolitiken
I den nordiska ämbetsmannakommittén för narkotikafrågor (ÄK-NARKO)
behandlades i sedvanlig ordning den nationella narkotikasituationen och åtgärder
samt rapporterades om aktiviteterna inom FN, Dublin-gruppen, Europarådet och
EU (HDG och EMCDDA) i narkotikaärenden. Polis- och tullgruppen (PTN) samt
den nordiska drogforskningsnämnden (NAD) rapporterade om sin verksamhet i
sedvanlig form. Det på svenskt initiativ startade projektet om en utveckling av vården
av drogmissbrukare fortsattes med att arrangera ett seminarium. Vid ÄK-NARKO:s
möten har man dessutom behandlat ett antal teman i anslutning till narkotikapolitiken.
På danskt initiativ startades ett projekt för att förhindra bruket av khat.
I ÄK-NARKO behandlades på danskt initiativ ett narkotikapolitiskt linjedokument,
som i huvudsak utgick ifrån de inrikespolitiska behoven i Danmark. För den
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skull var man från finländsk sida tvungen att komma med ett betydande antal
väsentliga förändringar. Enligt överenskommelse startade Finland i begynnelsen
av verksamhetsåret förberedelserna för ett alternativt inriktningsdokument för
överlämnande till det nya ordförandelandet Norge.
Ministerrådet för narkotikafrågor (MR-NARKO) lades ned i slutet av år 2005. På
grund av att man ansåg tväradministrativt samarbete och nätverksverksamhet i
narkotikapolitiska frågor för viktigt, beslöt man fortsätta samarbetet inofficiellt.

26 Arbetsmarknaden och arbetsmiljön
Inom det nordiska samarbetet rörande arbetsmarknads- och arbetsmiljöpolitik
ägnade man sig år 2005 åt följderna av EU:s utvidgning, sjukfrånvaron samt
utvecklingen av arbetsförmedlingen i gränsområdena och de digitala CV-bankerna.
Den våren 2004 tillsatta nordiska kontaktpersongruppens rapport ”Arbeids- og
tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen” behandlades vid de nordiska arbetsministrarnas
(MR-A) möte i september i Louisiana i Danmark och man beslöt sända ett
engelskspråkigt sammandrag till EU-kommissionen. Kontaktpersongruppen
fortsätter sitt arbete till 1.5.2006. MR-A beslöt att fortsättningsvis stå i kontakt med
det inom EU pågående reformarbetet angående bestämmelserna för statsstöd och att
koordinera detta på tjänstemannaplanet.
I Köpenhamn anordnades 25.4.2005 en nordisk konferens om sjukfrånvaro och
som uppföljning tillsattes en nordisk kontaktpersongrupp för sjukfrånvaro.
Gruppens uppgift var att åren 2005—2007 samla in och analysera uppgifter om
utvecklingen av sjukfrånvaron i Norden, förmedla information om arbetet rörande
sjukfrånvaron i Norden, fungera som ett rådgivande organ för forskningsprojekt
och konferenser om sjukfrånvaro som baserar sig på nordisk finansiering samt att
utarbeta information om resultaten av projektet för NMR:s vederbörande forum.
Man beslöt avsluta arbetet som syftar till en reform av det nordiska
arbetsmarknadsavtalet, då en del av artiklarna i fördraget redan medtagits i EU/
EES-lagstiftningen och då ett förnyat avtal inte fört med sig något nytt för nordiska
medborgare.
Arbetet om att med hjälp av Internet utveckla arbetsförmedlingen mellan
gränsområdena har fortsatt. Avsikten är att de arbetssökande med hjälp av
Internet får upplysningar om lediga arbetsplatser på andra sidan gränsen via
sin egen nationella databank för arbetsplatser. Till en början förverkligades
projektet i Öresundsområdet mellan Danmark och Sverige och man har på basis
av vunna erfarenheter för avsikt att utvidga verksamheten till att senare omfatta
gränsområdena mellan Sverige och Norge samt mellan Finland och Sverige.
Under verksamhetsåret företogs också en utredning av hur nordiska arbetsgivare
använder sig av CV-databanker och vilka önskemål de har beträffande CVdatabankerna. Dessutom arrangerades ett seminarium om ämnet i Köpenhamn.
Inom ramen för projektet utreddes också vilka juridiska hinder och tekniska
lösningsmodeller som hör ihop med erhållandet av CV-uppgifterna.
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Mot slutet av året igångsattes ett granskningsarbete av den organisation som
är underställd den nordiska ämbetsmannakommittén för arbetsmarknads- och
arbetsmiljöpolitik (ÄK-A).

27 Lagstiftningssamarbete och annat rättsligt samarbete
I samarbetet justitieministrarna emellan koncentrerade man sig på det gränsregionala
straffrättsliga samarbetet, utbyte av erfarenheter rörande offentlighetsfrågor inom
förvaltningen, alternativa lösningar på tvister, de nordiska ländernas relationer
till EU/EES-området, behandlingen av krigsförbrytare, utlämning av brottslingar
samt den organiserade kriminaliteten.
Målet för det nordiska lagstiftningssamarbetet är att främja harmoniseringen av
lagstiftningen i Norden. Lagstiftningssamarbetet syftar till att effektivt påverka
utvecklingen av regelverken inom EU/EES-området och för andra internationella
regelverk.
Justitieministermötet år 2005 avhölls den 21 juni i Skagen i Danmark. Ministrarna
bekantade sig med det pågående arbetet genom att granska de nordiska
bestämmelserna angående verkställighet av straff. Ytterligare diskuterade
man alternativa lösningar på tvister eller om medling i brottmål och civila mål.
Ministrarna behandlade även den så kallade judikaliseringen, där makten övergår
från parlament och regeringar till domstolar samt om vilket inflytande detta
fenomen har till exempel på undertecknandet av internationella konventioner.
Vid mötet fattades beslut om en ny nordisk konvention gällande utlämning av
lagbrytare mellan de nordiska länderna (den nordiska arrestordern).
Ministrarna godkände också ett nytt samarbetsprogram om det nordiska
lagstiftningssamarbetet, som utvecklas i samarbete med Estland, Lettland och
Litauen. Samarbetet gäller dokument från EG-domstolen samt nordiska gränshinder
och i dialoger med Nordiska rådet.
Ministrarna beslöt vidare att låta utarbeta ett förslag till mandat för ett nordiskt
projekt i syfte att minska familje- och parförhållandevåld. Man diskuterade också
behovet av uppföljning och möjligheter till att satsa på arbetet mot korruption.

28 Nordiskt samarbete i samefrågor
Tjänstemannaorganet för nordiska samefrågor behandlade under årets gång
det expertbetänkande som färdigställts rörande ett utkast till ett nordiskt
sameavtal, överlämnandet av det och uppföljningen, utvidgningen av det nordiska
samesamarbetet till ryska myndigheter och ryska samer, ett eventuellt samarbete
beträffande marknadsföring av renkött samt sameforskning. ������������������
Expertgruppen som
färdigställt utkastet till sameavtalet överlät sitt betänkande åt de ministrar som
svarar för samordningen av samefrågor och till ordföranden för sametinget i samband
med deras årliga sammanträde som hölls i Helsingfors 16.11.2005.
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Det nordiska samarbetet i samefrågor sker dels inom ramen för ämbetsmannaorganet
för nordiska samefrågor som baserar sig på Nordiska rådets rekommendation nr
13/1962 och dels vid de regelbundna gemensamma mötena för de ministrar som
inom Nordiska ministerrådet svarar för sammanjämkningen av samefrågor och
ordföranden för sametinget. I Finland lyder samefrågorna under justitieministern,
i Sverige lantbruksministern och i Norge arbetsministern, som övertog dem av
kommun- och regionalutvecklingsministern i november 2005.
Ämbetsmannaorganet består av delegationer från Finland, Sverige och
Norge, där varje land har sammanlagt minst tre tjänstemän som representerar
vederbörande lands regering och en sametinget. I den finländska delegationen
finns fem medlemmar, av vilka fyra representerar regeringen och en sametinget.
Ämbetsmannaorganet sammanträder i regel två gånger årligen, så även under
verksamhetsåret. Mötena hålls i ämbetsmannaorganets ordförandeland. År 2005
var Finland ordförandeland.
Vid de gemensamma mötena under verksamhetsåret behandlades uppföljningen
av utkastet till ett sameavtal, varvid man beslöt att expertgruppens utlåtande
skulle sändas på remiss och att remissförfarandet skulle genomföras
tillsammans med sametinget. Dessutom åhörde man en redogörelse för
viceminister/kanslichefsmötet i Moskva 30.9.05 om ärenden rörande samerna
och ursprungsfolken. Vid mötet, som hade beröringspunkter med samarbetet
beträffande Barentsområdet, understöddes en utveckling av samarbetet i ärenden
rörande samer och ursprungsfolk.

29 Samarbete inom polis- och räddningssektorn
I polissamarbetet gick man in för att rationalisera samarbetet mellan olika forum,
frågor rörande igenkänning av offer, ordningsärenden samt narkotikasamarbetet.
Tyngdpunkterna inom räddningssamarbetet var grundandet av en ny Nordredportal samt förberedelserna för konferensen år 2006.
Polissamarbetet
Det nordiska polissamarbetet utvecklas parallellt med det övriga internationella
samarbetet. Vid sitt möte år 2005 konstaterade polisöverdirektörerna att för att få
till stånd en bättre sammanjämkning av de talrika existerande samarbetsforumen
behövs det en vision om tyngdpunkter och relationerna mellan de olika forumen. I
detta syfte tillsattes en arbetsgrupp på hög nivå för att utreda ärendet. Arbetsgruppen
kommer att presentera sin rapport för polisöverdirektörerna i augusti 2006.
År 2005 godkände polisöverdirektörerna ett samnordiskt samförståndsprotokoll om
DVI- eller igenkänningsverksamheten av offer.
Polisöverdirektörerna konstaterade år 2004 att det finns skäl att utvidga samarbetet
också beträffande ordningspolisens verksamhet. Det första mötet avhölls i september
2005 och på agendan fanns bl.a. stora evenemang för allmänheten. I arbetsgruppen
deltog representanter för ministerierna samt representanter som svarar för den
operativa verksamheten i stora städer.
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Finland skötte ordförandeskapet för PTN-samarbetet (Polis och tull i Norden) 06/200406/2005. Finland strävade efter att leda in samarbetet i en mer operativ riktning och
lade ner ett flertal administrativa projekt.
Finland har i detta nu sex PTN-kontaktpersoner. Av dessa är fyra polismän och två
tulltjänstemän. Finland får 1.1.2006 ytterligare två PTN-kontaktpersoner, ty polisens
nya kontaktpersoner som skall rekryteras till S:t Petersburg och Moskva kommer att
erhålla PTN-status.
Räddningssamarbetet
I Nordred-samarbetet år 2005 betonades ibruktagandet av Internetsidor och
förberedelserna för Nordred-konferensen och -räddningsövningarna år 2006.
Internetsidorna www.norden.org togs i bruk i november 2005. Samtidigt upphörde
man med Nordred-handboken. Nu finns de kontaktuppgifter och blanketter som
myndigheterna behöver för sina meddelanden om olyckor i den del som skyddas av
användarsignum.

30 Invandrar- och medborgerskapsfrågor
Invandrarfrågor behandlades förutom i EU också i den nordiska NSHF-gruppen.
Uppgifter om medborgerskapsfrågor utbyttes på sedvanligt sätt.
Europeiska rådet godkände mot slutet av år 2004 det s.k. mångåriga Haagprogrammet
om att stärka frihet, säkerhet och rättvisa inom EU. I juni 2005 godkände rådet
för rättsliga och inrikes ärenden en verksamhetsplan om förverkligandet av det
mångåriga Haagprogrammet om att stärka frihet, säkerhet och rättvisa.
Hösten 2005 gav kommissionen ett direktivförslag om återsändning av medborgare
i tredje länder som uppehåller sig olagligt i landet. Detta behandlades mot slutet av
året i rådets arbetsgrupp för immigration.
I december 2005 godkände rådet för rättsliga och inrikes ärenden ett direktiv om
asylförfarande, som var det sista i det s.k. första skedets minimiregelverk. Nu skall de
sättas i kraft nationellt och man skall evaluera deras tillämpning i praktiken.
År 2005 fungerade Finland som ordförande för NSHF (Nordisk samrådsgrupp på hög
nivå i flyktingfrågor). Två möten anordnades av vilka det ena var ett ministermöte
som hölls i anslutning till tjänstemannamötet. Vid mötena utbyttes information om
immigrations- och asylfrågor.
I medborgerskapsfrågor utbytte de nordiska länderna statistiska uppgifter och
uppgifter om förändringar i lagstiftningen och i förvaltningspraxisen inom den årliga
sammankommande arbetsgruppen för medborgerskapsfrågor. Ordförandeskapet
inom arbetsgruppen är roterande. År 2005 var Norge ordförandeland.

BILAGOR
BILAGA 1: Nordiska ministerrådets budget år 2005
Betalningsandelarna landsvis
Nordiska ministerrådets budget uppgick till 825,9 miljoner danska kronor. De
nordiska ländernas betalningsandelar baserar sig på deras bruttonationalprodukter.
Självstyrelseområdena deltar inte i finansieringen av Nordiska ministerrådets
verksamhet.
Sverige

31,9 %

Norge

26,3 %

Danmark

22,8 %

Finland

17,9 %

Island

1,1 %

Sammanlagt 100,0 %

Budgeten enligt huvudmoment
Miljö- och resurspolitik, närområdena

24,7 %

Utbildning-, forskning och datateknisk politik

24,6 %

Kultur

19,4 %

Välfärds- och näringspolitik

17,6 %

Sekretariat och andra gemensamma aktiviteter

13,7 %

Sammanlagt

100,0 %

Budgetmomenten i danska kronor
Beloppen är i tusen danska kronor
Kultursamarbetet

160.537

Generella kulturinsatser
1-2203-1 Strategiske og kulturpolitiske satsinger
1-2205-2 Nordisk kulturfond

35.212
5.114
30.098

Barn och unga
Projektmedel och generella stödordningar
1-2210-1 Nordiskt idrottssamarbete
1-2212-1 Nordiska ungdomskomittén
1-2214-1 Ledningsgrupp för nord. barn- och ungdomskultur

13.694
13.694
1.271
6.294
6.129

Film och media
Projektmedel och generella stödordningar
1-2220-1 Styrgruppen for kultur- og massemediesamarbeid
1-2222-2 Nordisk Film- och TV-fond
Institutioner
1-2228-3 NORDICOM
1-2229-3 Nordisk Journalistcenter (NJC)

32.780
27.137
5.655
21.482
5.643
2.237
3.406

Konstsamarbetet
Projektmedel och generella stödordningar
1-2230-1 Nordisk litteratur och bibliotekskommitté (NORDBOK)
1-2238-2 Sleipnir
1-2239-1 Nordiska Museikommittén
1-2246-4 Skandinavisk förenings Konstnärskollegium i Rom
1-2256-1 Nordisk Musikkommitté (NOMUS)
Institutioner
1-2255-3 Nordiskt Center för Scenkonst (NordScen)
1-2257-3 Nordiskt Kunstnercentrum (Dalsåsen)
1-2258-3 Nordiskt Institut för Samtidskonst (NIFCA)

35.895
19.231
7.838
2.760
1.227
856
6.550
16.664
7.205
1.535
7.924

Nordiska kulturhus (institutioner)
1-2270-3 Nordens hus i Reykjavik
1-2272-3 Nordens hus på Färöarna
1-2274-3 Nordens institut på Åland
1-2277-3 Nordens institut på Grönland (NAPA)
1-2279-1 Vedlikehold kulturhusene
1-2548-3 Nordens institut i Finland (NIFIN)

31.870
7.484
10.958
2.084
4.949
1.047
5.348

Andra kultursatsningar
Projektmedel och generella stödordningar
1-2234-4 Samisk samarbeid
1-2296-1 Nordiska kulturprojekt i utlandet

11.086
11.086
4.211
6.875

Utbildningspolitik, forskning och IT

203.351

Utbildning och forskning
Generella utbildnings- och forskningsinsatser
2-2505-1 Dispositionsmedel-Utbildning och forskning

202.258
4.034
4.034

Politikutveckling
2-2510-1 Nordiskt skolsamarbete (NSS)
2-2520-1 Styringsgruppen for Voksnes Læring (SVL)
2-2530-1 Ledn.gruppen för högre utbildning-HÖGUT
2-2540-1 Nordisk Språkråd
2-2544-1 Ledningsgruppen for språksamarbetet
2-2550-1 Ministerrådets (MR-U) IT-policygrupp
2-3110-1 Nordiska forskningspolitiska rådet (FPR)
2-3127-1 Politikudvikling voksnes læring
2-3129-1 Nordisk videnskabelig information
2-3140-1 Nordisk komitè for Bioetikk

20.648
2.564
1.823
2.159
0
2.069
563
1.544
6.437
2.550
939

Utbytes- och stödprogram
2-2512-2 Nordplus junior
2-2514-2 Elevudveksling Vestnorden
2-2516-2 Nordplus-mini
2-2522-2 Nordplus Voksen
2-2532-2 Nordplus (Högre utbildning)
2-2534-4 Bidrag till Nordisk Sommaruniversitet (NSU)
2-2542-1 Nordiska kurser i språk och litteratur (NORDKURS)
2-2543-1 Nordplus språk
Institution
2-3115-3 Nordisk forskerutdanningsakademi (NorFA)

107.665
20.309
0
0
9.069
32.769
1.151
0
8.978
35.389
35.389

Forskning:projekt och program
2-3111-1 Nordiske spidsforskningsenheder, globala förändringar
2-3128-1 Nordisk Forskningssamarbejde
2-3130-1 Nordisk arktisk forskningsprogram
2-3131-1 Nordisk forskningsprogram om køn och våld
2-3132-1 Nordisk forskningsprogram om språkteknologi
2-3133-1 Nordisk forskningsprogram om epidemiologi
2-3136-2 Forskningsprogram NORDUnet3
2-3138-1 Nordisk Forskerskoleprogram
2-3139-1 Nordiske spidsforskningsenheder, medicin
2-3184-3 Nordisk vulkanologisk institut (NORDVULK)
2-2545-2 Norden-undervisning i utlandet
2-2554-1 Udviklingsprojektet NORDUnet2
Institutioner
2-2524-3 Nordens Folkliga Akademi (NFA)
2-3180-3 Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA)
2-3181-3 Nordiska Institutet for Sjörett (NIfS)
2-3182-3 Nordisk Institutt for Asiastudier (NIAS)
2-3183-3 Nordisk samarbetsorgan för vetenskaplig information
2-3185-3 Nordisk Samisk Institutt (NSI)

34.796
5.277
8.178
0
0
0
3.171
3.566
2.534
3.051
7.975
1.044
0
35.115
0
19.495
2.935
7.294
0
5.391

IT-ministerråd
2-3410-1 Det Nordiske IT-samarbeid under MR-IT

1.093
1.093

Miljö, resurspolitik och närområden

203.802

Närområden
3-0810-3 Informations- och kontaktverksamh.
3-0820-2 Stipendieordninger
Projektmedel
3-0830-1 Demokrati och medborgarpolitik
3-0840-1 Kulturförmedling
3-0860-1 Bärkraftig resurshushållning
3-0870-1 Arktisk samarbeidsprogram
3-0910-1 Politiske initiativer i Nærområderne
3-0920-1 Prosjektvirksomhet i Baltikum

84.956
13.933
24.058
27.374
0
0
0
7.038
3.200
6.426

1-2545-2, Norden undervisning i udlandet har från 1.1.2005 överförts till utbildningspolitik och
forskning från kultursamarbetet.


3-0930-1 Handlingsplan for Nordvest Russland
Institutioner
3-5280-3 Nordiska Projektexportfonden (NOPEF)

10.710
19.591
19.591

Energi
3-3210-1 Projektmedel - Energi
3-3220-3 Nordisk Energiforskning (NEPF)

7.291
6.279
1.012

Miljö
3-3310-1 Projektmedel - Miljø
3-3320-2 NEFCOS Miljøudviklingsfond

42.221
32.885
9.336

Regionalpolitik
3-6110-1 Projektmedel - Regionalpolitik
Institutioner
3-6180-3 Nordregio

29.884
19.695
10.189
10.189

Trafik
3-6210-1 Projektmedel - Transport

1.079
1.079

Jord- och skogsbruk, fiske och livsmedel
Projektmidler
3-6410-1 Projektmidler - fællespulje
3-6530-1 Nordisk handlingsplan om livsmedelssäkerhet

38.371
6.571
5.447
1.124

Jord- och skogsbruk
Projektmedel
3-6510-1 Prosjektmedel- Jord- och skogsbruk
3-6520-1 Nordiskt kontaktorgan för jordbruksforskning (NKJ)
3-6540-1 Nordisk genbank för husdjur
3-6581-1 Samnordisk skogsforskning (SNS)
Institutioner
3-6580-3 Nordiska Genbanken (NGB)

21.356
12.423
2.390
1.020
3.242
5.771
8.933
8.933

Fiske
3-6610-1 Projektmedel - Fiskeri

5.108
5.108

Livsmedel
3-6810-1 Projektmedel - Levnedsmidler

5.336
5.336

Välfärds- och näringslivspolitik

145.031

Arbetsmarknad- och miljö
Projektmedel
4-4110-1 Prosjektmedel – Arbetsmarknad och miljø
4-4120-2 Nordjobb
4-4130-1 Informationsprojektet
Institutioner
4-4180-3 Institut för vidareutb.inom arbetsmiljö (NIVA)

13.126
10.308
6.668
2.244
1.396
2.818
2.818

Social- och hälsovårdspolitik
Projektmedel
4-4310-1 Projekmedel - Social- och hälsovårdspolitik
4-4320-1 Nordiska Handikappolitiska Rådet (NHR)
4-4340-1 Nomesko og Nososko
4-4620-1 Välfärdsforskning
Institutioner
4-4381-3 Nordiska Hälsovårdshögskolan (NHV)
4-4382-3 Institutt for odontologisk materialprøvning (NIOM)
4-4383-3 Nord. nämnden för alkohol- och drogforsk. (NAD)
4-4384-3 Nord. samarbetsorgan för handikappfrågor (NSH)
4-4385-3 Uddannelsescenter for døvblindepersonale (NUD)
4-4386-3 Nord. utbild.program för social service (NOPUS)

41.753
15.986
6.840
1.034
1.713
6.399
25.767
33.218
9.136
2.956
4.791
7.253
1.631

Jämställdhet
4-4410-1 Projektmedel – Jämställdhet
Institutioner
4-4480-3 Nordiskt institutt for kvinde og kønsforsk. (NIKK)

8.185
3.069
5.116
5.116

Narkotikasamarbete
4-4510-1 Projektmedel – Narkotikasamarbejde

1.755
1.755

Näringspolitik
4-5110-1 Projektmedel – Näring
4-5130-1 Expo 2005
Institutioner
4-5180-3 Nordisk InnovationsCenter
4-5181-3 Nordtest

67.780
1.123
2.550
64.107
64.107
0

Ekonomi- och finanspolitik
4-5210-1 Projektmedel- Ekonomi och finanspolitik

1.691
1.691

Bostads- och byggnadspolitik
4-5310-1 Projektmedel – Bygg och Bolig

903
903

Konsumentfrågor
4-6710-1 Projektmedel – Konsument
4-6720-4 SVANEN – Nordisk miljömärkning

8.497
6.212
2.285

Lagstiftningssamarbete
4-7110-1 Projektmedel – Lagstiftning

1.341
1.341

Sekretariatet och andra gemensamma aktiviteter

113.172

5-0180-3 Ministerrådets sekretariat (NMRS)
5-0185-1 Nedbrydelse af grænsehindringer
5-0190-1 Reformer på institutionsområdet
5-0195-1 Europa og den nordlige dimension
5-0410-4 Föreningarna Nordens Förbund
5-0425-4 Bidrag för Västnorden
5-0430-1 Nordiskt statistiskt samarbete

65.221
2.295
510
510
3.303
2.761
1.812

5-0435-1 Generalsekreterarens disponeringsreserv
5-0445-1 Ministerrådets strategiske initiativer
5-0450-2 Stöd till frivillig sektorn
5-0460-1 Holdbart Norden
5-0461-1 Nordisk Sikkerhetspolitisk Forskningsprogram
5-0462-1 Nordiskt forskningsprogram om Oceanografi
5-1010-1 Informationsverksamhet
5-1020-1 Informationsverksamhet utanför Norden
5-1025-1 Norden i Fokus (info.vinduene)
5-1030-1 Hallo Norden
5-1040-1 Översättning och tolkning
5-1050-2 Tjänstemannautbyte
5-8030-1 Publikationsverksamheten

597
10.200
1.240
4.029
0
2.757
3.882
993
4.964
4.536
1.103
1.947
512

Sammanlagt

825,893

Budgeten i euro enligt huvudgrupper
Beloppen är i tusen euro.
Kultur- och utbildningspolitik samt forskning
Kultursamarbete
Utbildning och forskning
IT-ministerrådet

48.910
21.578
27.185
147

Miljö, resurspolitik och närområdena
Närområdena
Energi
Miljö
Regionalpolitik
Trafik
Jord- och skogsbruk, fiske och livsmedel

27.393
11.419
980
5.675
4.017
145
5.157

Välfärds- och näringspolitik
Arbetsmarknad och arbetsmiljö
Social- och hälsovård
Jämställdhet
Narkotikasamarbete
Näringspolitik
Ekonomi- och finanspolitik
Bostads- och byggnadspolitik
Konsumentfrågor
Lagstiftningssamarbete

19.493
1.764
5.612
1.100
236
9.110
227
121
1.142
180

Sekretariat och andra gemensamma aktiviteter

15.211

Sammanlagt

111.007

BILAGA 2: Nordiska möten år 2005
Statsministrarnas samarbete
27.–28.6.
25.10.

Falsled, Danmark
Reykjavik

Statsministrarna
Statsministrarna NB8

Utrikesministrarnas samarbete
14.3.
26.8.
26.10.

Köpenhamn
Bornholm, Danmark
Reykjavik

Utrikesministrarna
Utrikesministrarna NB8
Utrikesministrarna

Samarbetsministrarnas samarbete
28.2.
1.3.
13.4.
11.–12.5.
14.6.
15.6.
19.8.
21.8.
20.9.
13.12.
14.12.

Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Färöarna
Vejle, Danmark
Vejle, Danmark
Grönland
Grönland
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn

Nordiska samarbetskommittén NSK
Nordiska samarbetsministrarna MR-SAM
Nordiska samarbetskommittén NSK
Nordiska samarbetskommittén NSK
Nordiska samarbetskommittén NSK
Nordiska samarbetsministrarna MR-SAM
Nordiska samarbetskommittén NSK
Nordiska samarbetsministrarna MR-SAM
Nordiska samarbetskommittén NSK
Nordiska samarbetskommittén NSK
Nordiska samarbetsministrarna MR-SAM

Säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete
10.5.
16.11.
25.–26.8.

Joensuu, Finland
Vanda, Finland
Kongsvinger, Norge

Försvarsministrarna
Försvarsministrarna
Försvarsministrarna NB8

Utrikeshandelsministrarnas samarbete
16.12

Hongkong

Utrikeshandelsministrarna

Samarbete i utvecklingsfrågor
6.–7.4.
25.8.
21.–22.11.

Dar es Salaam
Köpenhamn
Köpenhamn

Nordic+ avdelningschefer i utvecklingssamarbetet
Nordiska biståndssamarbetsministrarna
Nordic+ avdelningschefer i utvecklingssamarbetet

NB8 alltså Nordic-Baltic-8 hänvisar till Nordiska samt Baltiska ländernas gemensamma möten. NB8ministermöten hålls oftast i samband med nordiska möten.

Nordic+ -länder är Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Nederländerna, Irland och Storbritannien.


Kultursamarbete
15.–16.2.
Köpenhamn
		
13.3.
Köpenhamn
4.5.
Köpenhamn
		
15.6.
Köpenhamn
20.8.
Färöarna
		
5.10.
Köpenhamn
		
26.10.
Reykjavik
8.12.
Köpenhamn
		

Nordiska ämbetsmannakommittén för		
kultursamarbete ÄK-K
Kulturministrarna MR-K NB8
Nordiska ämbetsmannakommittén för 		
kultursamarbete ÄK-K
Kulturministrarna MR-K
Nordiska ämbetsmannakommittén för 		
kultursamarbete ÄK-K
Nordiska ämbetsmannakommittén för		
kultursamarbete ÄK-K
Kulturministrarna MR-K
Nordiska ämbetsmannakommittén för 		
kultursamarbete ÄK-K

Utbildnings- och forskningssektorn
16.2.
Köpenhamn
		
5.4.
Köpenhamn
3.5.
Köpenhamn
		
28.6.
Köpenhamn
		
27.8.
Grönland
		
26.10.
Reykjavik
7.12.
Köpenhamn
		

Nordiska ämbetsmannakommittén för
utbildnings- och forskningssamarbete ÄK-U
Undervisnings- och forskningsministrarna MR-U
Nordiska ämbetsmannakommittén för
utbildnings- och forskningssamarbete ÄK-U
Nordiska ämbetsmannakommittén för
utbildnings- och forskningssamarbete ÄK-U
Nordiska ämbetsmannakommittén för
utbildnings- och forskningssamarbete ÄK-U
Undervisnings- och forskningsministrarna MR-U
Nordiska ämbetsmannakommittén för
utbildnings- och forskningssamarbete ÄK-U

Informationssamhället
2.2.
28.4.–2.5.
29.9.
14.12.

Köpenhamn
Grönland
Köpenhamn
Köpenhamn

Ämbetsmannakommittén för IT, ÄK-IT
Ämbetsmannakommittén för IT, ÄK-IT
Ämbetsmannakommittén för IT, ÄK-IT
Ämbetsmannakommittén för IT, ÄK-IT

Miljön
14.2.
Köpenhamn
		
6.4.
Köpenhamn
		
		
7.4.
Köpenhamn
9.6.
Skagen, Danmark
		

Nordiska ämbetsmannakommittén för
miljöskyddsfrågor ÄK-M
Nordiska ämbetsmannakommittén för
miljöskyddsfrågor ÄK-M tillsammans med
Baltiska länder
Miljöministrarna MR-M
Nordiska ämbetsmannakommittén för
miljöskyddsfrågor ÄK-M

15.8.
Illulisat, Grönland
12.9.
Köpenhamn
		
20.10.
Reykjavik
26.10.
Reykjavik
		

Miljöministrarna MR-M
Nordiska ämbetsmannakommittén för
miljöskyddsfrågor ÄK-M
Miljöministrarna MR-M
Nordiska ämbetsmannakommittén för
miljöskyddsfrågor ÄK-M

Byggnads- och bostadspolitik
29.4.
Köpenhamn
		
17.11.
Århus
		

Nordiska ämbetsmannakommittén för 		
samarbete inom byggsektorn ÄK-BYGG
Nordiska ämbetsmannakommittén för 		
samarbete inom byggsektorn ÄK-BYGG

Trafik
14.3.
Köpenhamn
		
2.–3.6.
Holte, Danmark
		
29.–30.8.
Vejle, Danmark
24.11.
Köpenhamn
		

Nordiska ämbetsmannakommittén för
trafikfrågor NÄT
Nordiska ämbetsmannakommittén för
trafikfrågor NÄT
Trafikministrarna MR-T
Nordiska ämbetsmannakommittén för
trafikfrågor NÄT

Näringspolitik
7.2.
Köpenhamn
		
9.5.
Köpenhamn
		
10.–11.8.
Köpenhamn
		
16.9.
Köpenhamn
24.11.
Köpenhamn
		

Nordiska ämbetsmannakommittén för
näringspolitik ÄK-N
Nordiska ämbetsmannakommittén för
näringspolitik ÄK-N
Nordiska ämbetsmannakommittén för
näringspolitik ÄK-N
Näringsministrarna MR-N
Nordiska ämbetsmannakommittén för
näringspolitik ÄK-N

Energi
13.1.
Oslo
13-14.1.
Oslo
26.1.
Stockholm
27.–28.1.
Liselund, Danmark
		

Gruppen för regionalt samarbete
Gruppen för elmarknadsfrågor och Nordel
Gruppen för klimatfrågor
Nordiska ämbetsmannakommittén för
energipolitik ÄK-ENERGI

Dessutom har en telefonkonferens anordnats inom näringssektorn.
Dessutom har styrelsen för Nordiska institutionen för energiforskningssamarbete (Finland
representerad av TEKES) sammanträtt regelbundet och institutionen har anordnat seminarier och
konferenser med olika teman.

Nordel är ett samarbetsorgan för de systemansvariga nätföretagen i de nordiska länderna.



3.–4.2.
Köpenhamn
Gruppen för regionalt samarbete
15.3.
Stockholm
Gruppen för elmarknadsfrågor och klimatfrågor,
		
konferens om EU:s utsläppshandel
29.–30.3.
Sigtuna, Sverige
Nordiska ämbetsmannakommittén för
		
energipolitik ÄK-ENERGI
31.3.
Stockholm
Gruppen för regionalt samarbete
4.3.
Köpenhamn
Gruppen för regionalt samarbete (workshop)
8.3.
Stockholm
Möte med Nordel och gruppen för
		
elmarknadsfrågor
4.4.
Köpenhamn
Gruppen för bioenergifrågor
5.4.
Helsingfors
Gruppen för elmarknadsfrågor
19.4.
Moskva
Gruppen för regionalt samarbete
28.4.
Oslo
Gruppen för elmarknadsfrågor
25.–26.4.
Fiskars
Nordiska ämbetsmannakommittén för
		
energipolitik ÄK-ENERGI
9.5.
Oslo
Gruppen för klimatfrågor
12.5.
Tallinn
Ett seminarium om standarder i gruppen för
		
bioenergifrågor
20.5.
Stockholm
Gruppen för bioenergifrågor
24.5.
Malmö
Gruppen för naturgasfrågor
27.5.
Köpenhamn
Gruppen för elmarknadsfrågor, konferens i
		
samarbete med Danmarks industri, Nordel och
		
Nordiska energiforskningsinstitutet, NEF
1.–2.6.
Köpenhamn
Nordiska ämbetsmannakommittén för
		
energipolitik ÄK-ENERGI
7.–8.6.
Warszawa
Gruppen för regionalt samarbete, gruppen för
		
bioenergifrågor och gruppen för klimatfrågor
8.6.
Köpenhamn
Gruppen för klimatfrågor och gruppen för
		
elmarknadsfrågor
12.–14.6.
Haugesund och Oslo Nordiska ämbetsmannakommittén för
		
energipolitik ÄK-ENERGI. Även ett möte och
		
seminarium tillsammans med ryska ämbetsmän
9.8.
Narsarsuaq, Grönland Energiministrarna MR-ENERGI
22.8.
Riga
Ett seminarium om standarder i gruppen för
		
bioenergifrågor
22.8.
Berlin
Gruppen för naturgasfrågor
23.8.
Stockholm
Gruppen för elmarknadsfrågor
25.8.
Helsingfors
Gruppen för klimatfrågor
31.8.–1.9.
Tallinn
Nordiska ämbetsmannakommittén för
		
energipolitik ÄK-ENERGI NB8
5.9.
Moskva
Gruppen för regionalt samarbete/Task force
15.–17.9.
Reykjavik
Gruppen för regionalt samarbete
26.9.
Köpenhamn
Gruppen för bioenergifrågor
29.9.
Stockholm
Gruppen för elmarknadsfrågor och Nordel
4.10.
Köpenhamn
Nordiska ämbetsmannakommittén för
		
energipolitik ÄK-ENERGI
5.10.
Köpenhamn
En konferens tillsammans med gruppen för
		
elmarknadsfrågor och forskningsprojektet
		
“Nordic energy perspectives”
27.10.
Reykjavik
Gruppen för regionalt samarbete
3.11.
Oslo
Gruppen för klimatfrågor

9.11.
Helsingfors
1.12.
Stockholm
5.12.
Oslo
		
7.–9.12.
S:t Petersburg
		
19.12.
Köpenhamn

Gruppen för bioenergifrågor
Gruppen för elmarknadsfrågor
Nordiska ämbetsmannakommittén för
energipolitik ÄK-ENERGI
Konferens om bioenergifrågor tillsammans med
BASREC
Gruppen för klimatfrågor

Regionalpolitiskt samarbete
1.3.
Köpenhamn
		
23.5.
Vasa
		
13.9.
Stockholm
		
17.10.
Köpenhamn
		
18.11.
Köpenhamn
7.12.
Köpenhamn
		

Nordiska ämbetsmannakommittén för
regionalpolitik NÄRP
Nordiska ämbetsmannakommittén för
regionalpolitik NÄRP
Nordiska ämbetsmannakommittén för
regionalpolitik NÄRP
Nordiska ämbetsmannakommittén för
regionalpolitik NÄRP
Regionministrarna MR-REG
Nordiska ämbetsmannakommittén för
regionalpolitik NÄRP

Ekonomi- och finanspolitik
10.3.
Stockholm
		
20.5.
Köpenhamn
8.6.
Köpenhamn
		
13.9.
Köpenhamn
		
24.10.
Reykjavik
23.11
Helsingfors
		

Nordiska ämbetsmannakommittén för
ekonomi- och finanspolitik ÄK-Finans
Finans- och ekonomiministrarna MR-Finans
Nordiska ämbetsmannakommittén för
ekonomi- och finanspolitik ÄK-Finans
Nordiska ämbetsmannakommittén för
ekonomi- och finanspolitik ÄK-Finans
Finans- och ekonomiministrarna MR-Finans
Nordiska ämbetsmannakommittén för
ekonomi- och finanspolitik ÄK-Finans

Jord- och skogsbrukssektorn- samt fiske- och livsmedelssektorn
10.–11.2.
Köpenhamn
3.3.
Köpenhamn
		
10.–11.3.
Köpenhamn
		
25.5.
Vilnius
		
7.–8.6.
Köpenhamn
		


Nordisk Genbank NGB
Nordiska ämbetsmannakommittén för jord- och
skogsbruksfrågor NÄJS
Nordiska ämbetsmannakommittén för
livsmedelsfrågor ÄK-Livs
Nordiska ämbetsmannakommittén för
livsmedelsfrågor ÄK-Livs NB8
Nordiska ämbetsmannakommittén för jord- och
skogsbruksfrågor NÄJS

BASREC är Östersjöländernas energisamarbete i samband med Östersjörådet.

29.6.–1.7.
Århus
		
29.–30.8.
Nödebo, Danmark
		
25.9.
Hörsholm, Danmark
31.8.–4.9.
Svalbard
1.9.
Köpenhamn
		
23.9.
Köpenhamn
		
5.10.
Ystad, Sverige
31.10.–1.11. Vejle, Danmark
		
1.11.
Köpenhamn
		
30.11.
Köpenhamn
		
14.–15.12. Alnarp, Sverige

Fiske-, jord-, skogbruks- samt
livsmedelsministrarna
Fiske-, jord-, skogbruks- samt
livsmedelsministrarna
Sakkunnigkommittén för skogsbruk CSO-NB8
Nordisk Genbank NGB
Nordiska ämbetsmannakommittén för
fiskefrågor NEF
Nordiska ämbetsmannakommittén för jord- och
skogsbruksfrågor NÄJS
Nordisk Genbank NGB
Nordiska ämbetsmannakommittén för
livsmedelsfrågor ÄK-Livs
Nordiska ämbetsmannakommittén för jord- och
skogsbruksfrågor NÄJS
Nordiska ämbetsmannakommittén för
fiskefrågor NEF
Nordisk Genbank NGB

Konsumentfrågor
14.2.
Oslo
		
3.– 4.3.
Stockholm
15.–16.3.
Hamar, Norge
		
31.3.
Köpenhamn
		
7.4.
Reykjavik
12.4.
Köpenhamn
15.4.
Köpenhamn
		
		
25.–26.4.
Köpenhamn
		
28.4.
Köpenhamn
		
30.5.
Köpenhamn
1.6.
Köpenhamn
		
22.6.
Stockholm
		
		
23.6.
Oslo
		
17.8.
Köpenhamn
		
5.9.
Oslo
		

Nordiska ämbetsmannakommittén för
konsumentfrågor ÄK-KONS
Styrningsguppen för produktfrågor
Ad hoc -gruppen Barn och Unga samt
seminariet “Ungdom, identitet och konsumtion”
Ad hoc -gruppen Marknadsanalyser och
-förhållanden
Ledningsgruppen för juridiska frågor
Ad hoc -gruppen Barn och Unga
Samarbetsgruppen för integrerad produktpolitik
inom miljö-, näring-, och konsumentsektorerna
NMRIPP
Nordiska ämbetsmannakommittén för
konsumentfrågor ÄK-KONS
Ad hoc -gruppen Marknadsanalyser och förhållanden 			
Ad hoc -gruppen Barn och Unga
Ad hoc -gruppen Marknadsanalyser och förhållanden
Samarbetsgruppen för integrerad produktpolitik
inom miljö-, näring-, och konsumentsektorerna
NMRIPP
Samarbetsgruppen för elektronisk handelstrategi
inom näring- och konsumentsektorerna
Nordiska ämbetsmannakommittén för
konsumentfrågor ÄK-KONS
Samarbetsgruppen för elektronisk handelstrategi
inom näring- och konsumentsektorerna

13.–14.9.
Helsingfors
		
		
19.–20.9.
Köpenhamn
22.9.
Oslo
		
		
29.–30.9.
Fredensborg,
Danmark
30.9.
Fredensborg,
Danmark
14.–15.11. Stockholm
		
24.11.
Köpenhamn
28.–29.11. Köpenhamn
20.12.
Köpenhamn
		

Samarbetsgruppen för integrerad produktpolitik
inom miljö-, näring-, och konsumentsektorerna
NMRIPP
Konsumentorganisationernas samarbetsnätverk
Förhandlingar/seminarium om
implementeringen av ett direktiv om otillbörliga
affärsmetoder
Konsumentministrarna MR-KONS
Nordiska ämbetsmannakommittén för
konsumentfrågor ÄK-KONS
Nordiska ämbetsmannakommittén för
konsumentfrågor ÄK-KONS
Ledningsgruppen för juridiska frågor
Styrningsguppen för produktfrågor
Nordiska ämbetsmannakommittén för
konsumentfrågor ÄK-KONS

Social- och hälsovårdspolitik
13.–14.6.
Torshavn, Färöarna
16.12.
Köpenhamn
23.–24.11. Reykjavik
		
19.–20.5.
Köpenhamn
23.2.
Köpenhamn
		
18.–19.4.
Köpenhamn
		
18.–19.8.
Torshavn, Färöarna
		
31.10.
Köpenhamn
		
9.–10.5.
Torshavn, Färöarna
		
11.11.
Köpenhamn
		

Social- och hälsovårdsministrarna MR-S
Social- och hälsovårdsministrarna MR-S
Nordiska ämbetsmannakommittén för
socialpolitik ÄK-S
Jämställdhetsministrarna MR-JÄM
Nordiska ämbetsmannakommittén för
jämställdhetsfrågor ÄK-JÄM
Nordiska ämbetsmannakommittén för
jämställdhetsfrågor ÄK-JÄM
Nordiska ämbetsmannakommittén för
jämställdhetsfrågor ÄK-JÄM
Nordiska ämbetsmannakommittén för
jämställdhetsfrågor ÄK-JÄM
Nordiska ämbetsmannakommittén för
narkotikafrågor ÄK-NARKO
Nordiska ämbetsmannakommittén för
narkotikafrågor ÄK-NARKO

Arbetsmarknaden och arbetsmiljön
26.4.
Köpenhamn
		
25.–26.8.
Torshavn, Färöarna
		
15.9.
Louisiana, Danmark
		

Nordiska ämbetsmannakommittén för
arbetsmarknads- och arbetsmiljöpolitik ÄK-A
Nordiska ämbetsmannakommittén för
arbetsmarknads- och arbetsmiljöpolitik ÄK-A
Arbetsmarknads- och arbetsmiljöministrarna
MR-A

Lagstiftningssamarbete
15.2.
Köpenhamn
		
27.4.
Köpenhamn
		
21.6.
Skagen, Danmark
13.10.
Köpenhamn
		

Nordiska ämbetsmannakommittén för
lagstiftningsfrågor NÄL
Nordiska ämbetsmannakommittén för
lagstiftningsfrågor NÄL
Justitieministrarna MR-LAG
Nordiska ämbetsmannakommittén för
lagstiftningsfrågor NÄL

Nordiskt samarbete i samefrågor
16.11.
Helsingfors
		
		
30.9.
Moskva
		
		
14.–15.4.
Rovaniemi, Finland
28.9.
Helsingfors

Ansvariga ministrarna i samefrågor från
Finland, Sverige och Norge samt ordförandena
för sametingen i dessa länder
Ansvariga ställföreträdare för ministrar i same/urinvånarefrågor från Finland, Sverige, Norge
och Ryssland
Nordiska ämbetsmannaorganet för samefrågor
Nordiska ämbetsmannaorganet för samefrågor

Invandrar- och medborgerskapsfrågor
11. –12.1.
27.–28.5.

Helsingfors
Varkaus, Finland

NSHF Tjänstemannamötet
NSHF Tjänstemannamötet samt ministrarna

