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ÅRSBERÄTTELSE
OM DET NORDISKA SAMARBETET
2006
Till Finlands delegation i Nordiska Rådet

FÖRORD
Under år 2006 fungerade Norge som ordförandeland för Nordiska ministerrådet (NMR) och fortsatte på många sätt det föregående ordförandelandet
Danmarks arbete och betonade vikten av att fortsätta detta.
Tyngdpunkterna under den norska ordförandeperioden gällde i synnerhet
samarbetet inom de nordliga områdena, den nordiska välfärdsmodellen samt
att skapa kunskap, förnyelse och tilläggsvärde.
För de nordliga områdenas del prioriterade Norge energi-, klimat- och miljöfrågor samt stödet för en hållbar utveckling. Norge stödde aktivt den nordliga dimensionen inom ramen för ministerrådets samarbetsprogram för närområdena.
Reformerna beträffande det nordiska kultursamarbetet under redogörelseåret slutfördes. År 2006
togs även den nordiska matkulturen fram på ett synligt sätt. Inom kultursektorn grundades ett nytt
kontaktställe Kulturkontakt Nord på Sveaborg.
År 2006 firade Nordiska ministerrådets närområdesbyråer i de baltiska länderna sina 15-årsjubileer.
NMR öppnade dessutom i september en ny byrå i Kaliningrad.
Tyngdpunkten i arbetet på att eliminera gränshinder i Norden uppsköts till Finlands ordförandeskap
år 2007. NMR:s generalsekreterare lät under redogörelseåret utarbeta en rapport om självstyrelseområdenas ställning inom det nordiska samarbetet. Till ny generalsekreterare för NMR utsågs
Halldór Ásgrimsson från Island .
Man diskuterade också Nordens styrkeområden visavi globaliseringen och i anslutning härtill det
danska förslaget med 11 punkter, en process som fortsätter under Finlands ordförandeskap år 2007.
Under år 2006 bereddes både Finlands ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet och en
omfattande möteskalender för år 2007. Dessutom skapades nätsidorna www.norden2007.fi.

Helsingfors i april 2007

Stefan Wallin
Nordisk samarbetsminister
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I DE POLITISKA RIKTLINJERNA FÖR DET NORDISKA SAMARBETET
1 Samarbetet statsministrarna emellan
De nordiska statsministrarna sammanträdde under redogörelseåret på Spetsbergen 18-19.6. under ledning av Nordiska ministerrådets (NMR) norska ordförandeskap samt flera
gånger i olika sammansättningar i samband med Nordiska
rådets session i Köpenhamn 31.10.
Till de centrala frågorna under statsministrarnas samtal
hörde bl.a. de nordliga områdena, Finlands EUordförandeskap och i synnerhet synpunkter på grundlagsfördraget och utvidgningen av EU, klimat- och energifrågor samt gasrörsplanen för Östersjön North
Stream. Till aktuella internationella frågor hörde bl.a. reformen av FN, Darfur/Sudan, Iran och Irak.
Dessutom behandlades vid statsministrarnas möten bl.a. självstyrelseområdenas ställning inom det
nordiska samarbetet och Finlands kommande ordförandeskapsprogram inom NMR (2007).
Statsministrarna deltog dessutom i samband med NR:s session i en temadebatt om ämnet Norden
som en global vinnarregion – välfärdsstaten och marknadskrafterna i jämvikt.
Statsminister Vanhanen träffade under redogörelseåret alla sina nordiska kolleger också på tumanhand. Vanhanen diskuterade med den svenska statsministern Göran Persson i samband med det
svensk-finska industritoppmötet i Jyväskylä i maj. Huvudfrågorna var bl.a. EU:s grundlagsfördrag,
energifrågorna och relationerna mellan EU och Ryssland.
Den norska statsministern Jens Stoltenberg och den danska statsministern Anders Fogh Rasmussen
besökte för sin del Helsingfors i juni. Vid mötet mellan Vanhanen och Stoltenberg behandlades bl.a.
Finlands EU-ordförandeskap, de nordliga områdena, energin, Ryssland och FN-frågor. Bland bilaterala frågor tog man bl.a. upp gränsområdessamarbetet. Vid mötet mellan Vanhanen och Rasmussen
diskuterade man utöver de centrala frågorna under Finlands EU-ordförandeskap också bl.a. situationen i Irak och Kosovo.
Den nya svenska statsministern Fredrik Reinfeldt besökte Helsingfors i oktober och även under
detta sammanträffande behandlades främst teman i anslutning till Finlands EU-ordförandeskap och
i synnerhet EU:s grundlagsfördrag. Dessutom behandlades bl.a. svenska språkets ställning i Finland.
Islands statsminister Geir Haarde besökte Helsingfors i november och bland de centrala frågorna
kan nämnas utvidgningen av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt de fördjupade
kontakterna mellan Finland och Island på både det ekonomiska och det kulturella området. Dessutom möttes de nordiska statsministrarna flera gånger inofficiellt i samband med andra möten.
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2 Samarbete i utrikespolitiska frågor
Det nordiska utrikespolitiska samarbetet fortsatte intensivt under redogörelseåret. De nordiska utrikesministrarna sammanträdde tre gånger under året: på Spetsbergen, i New York och i Köpenhamn.
Dessutom möttes statssekreterarna och cheferna för de politiska avdelningarna vid utrikesministerierna ett flertal gånger i olika sammanhang och sammansättningar.
De centrala utrikes- och säkerhetspolitiska frågorna vid de ovannämnda mötena var Finlands EUordförandeskap, den nordliga dimensionen, utvidgningen av Europeiska unionen, relationerna mellan EU och Ryssland och energi (bl.a. gasledningen under Östersjön), de nordliga områdena och
härtill hörande kontinentalsockel- och fiskerifrågor samt det nordiska samarbetet inom regionala
organisationer, aktuella internationella frågor, FN-frågor inkl. Islands kandidatur till FN:s säkerhetsråd samt tvisten om skämtteckningar i Danmark.

3 Samarbetsministrarnas samarbete
Den centrala frågan för samarbetsministrarna och den biträdande samarbetskommittén var reformen och effektiveringen av ministerrådets budgetanvisningar. Till driftsbudgeten fogades för första gången ett anslag för presidiet.
År 2006 godkändes också de nya benämningarna för ministerråden och tjänstemannakommittéerna i enlighet med
strukturreformen från föregående år. Inom kultursamarbetet nedlades flera institutioner, men man grundade också
ett nytt kontaktställe Kulturkontakt Nord, som man beslöt placera på Sveaborg.
År 2006 firade Nordiska ministerrådets närområdeskontor i de baltiska länderna sina 15-årsjubileer.
NMR öppnade dessutom ett nytt kontor i Kaliningrad.
Samarbetsministrarna strävade under redogörelseåret efter att eliminera de gränshinder som försvårar nordbornas vardagsliv genom olika administrativa och politiska åtgärder.
Generalsekreteraren för NMR lät under redogörelseåret dessutom utarbeta en rapport om självstyrelseområdenas ställning i det nordiska samarbetet.
Särskild uppmärksamhet fästes under redogörelseåret vid det i Vilnius belägna vitryska landsflyktingsuniversitetet (EHU), som NMR stödjer tillsammans med EU och enskilda länder såsom Finland och Sverige.
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Samarbetsministrarna valde till ny generalsekreterare för NMR den förre isländske statsministern
Halldór Ásgrimsson.
Samarbetsministrarna diskuterade också Nordens styrkeområden visavi globaliseringen och det
danska förslaget med 11 punkter, som man band samman med programmet under Finlands ordförandeskap år 2007.

4 Säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete
De centrala frågorna för samarbetet mellan försvarsförvaltningarna under år 2006 var samarbetet inom den militära krisförvaltningens sektor (NORDCAPS = Nordic
Arrangement for Peace Support), det nordiska stödet för
FN:s fredsbevarande verksamhet, utveckling av samarbetet beträffande försvarsmateriel (NORDAC = Nordic
Armament Co-Operation), samverksamheten mellan
försvarsförvaltningarna i Norden och de baltiska länderna
(NB8) samt projektet ”Nordic Initiative” för att stödja
strukturförändringarna av försvarssystemen i västra Balkan. Ett nytt mål för samarbetet inom NB8
år 2006 var stödet för utveckling av försvarsförvaltningen i Ukraina.
Under år 2006 sammanträdde de nordiska försvarsministrarna två gånger, nämligen 9-11.5 på
Spetsbergen och 7-8.11. i Oslo. Det senare mötet var ett s.k. NB8-möte, eller ett separat möte för de
nordiska och baltiska försvarsministrarna i samband med ett nordiskt möte.
Likaså möttes kanslicheferna för försvarsministerierna två gånger. Vid deras möten betonades samverkan mellan helhetsstyrningen av deras förvaltningsområden. De behandlade frågorna omfattade
bl.a. utbildningssystemen, jämlikhetsfrågor, omorganiseringen av försvarsmakten samt partnerskapsfrågor. Dessutom utbyttes information om operativa frågor.
Cheferna för de försvarspolitiska avdelningarna sammanträdde två gånger till det s.k. Nordic Steering-mötet. Avdelningscheferna bär huvudansvaret för det nordiska beredningsarbetet beträffande
krisförvaltning. År 2006 påbörjades den beredning, som siktar till att inleda den nordiska stridsstyrkans operativa verksamhet (Nordic Battle Group, omfattande Sverige, Norge, Finland, Estland och
Irland) år 2008.
Cheferna för de försvarspolitiska avdelningarna i Norden och i de baltiska länderna sammanträdde i
enlighet med ett av ministrarna fattat beslut hösten 2005. Detta nya samarbetsforum kommer i fortsättningen att mötas en gång per år.
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NORDCAPS-arrangemanget utvecklades till att motsvara förändringarna inom sitt verksamhetsområde. Sålunda avvecklades till exempel truppregistret för systemet. Vid granskningen av NORDCAPS verksamhet strävade man i synnerhet efter att beakta trenderna gällande utvecklingen av Europeiska unionens snabbinsatsstyrkor. I samband med NORDCAPS-arrangemanget betonades mer
än tidigare frågor rörande utbildningen för den fredsbevarande verksamheten. En del av utbildningen förverkligades i länderna i västra Balkan inom ramen för projektet Nordic Initiative.
I samband med NORDCAPS effektiverades det nordiska samarbetet rörande försvarsmateriel
(NORDAC).

5 Utrikeshandelsministrarnas samarbete
Ett nordiskt utrikeshandelsministermöte arrangerades i samband med Nordiska rådets 58:nde session i Köpenhamn 1.11.2006. Agendan omfattade bl.a. förhandlingssituationen vid WTO/DDA,
Lissabonstrategin, särskilt beträffande innovationer och konkurrensförmåga, det nordiska samarbetet inom den inre marknaden, den under Finlands EU-ordförandeskap senare godkända förordningen om kemikalier (REACH) samt EU:s havspolitik. Vid mötet kom man överens om att återuppliva
arbetsgruppen för frågor rörande den nordiska inre marknaden.

6 Samarbete i utvecklingsfrågor
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki fungerade som ordförande för det nordiska utvecklingsministermötet i april 2006. Mötet arrangerades i samband med OECD:s
biståndskommittés möte på hög nivå i Paris. Under mötet behandlades Parisdeklarationen, biståndsresultat, aktiviteten mot
korruption, den internationella biståndsarkitekturen och synpunkter i samband med en ökning av biståndsfinansieringen
(”scaling up”).
Det nordiska samarbetet på biståndspolitikens område fortsatte under år 2006, i synnerhet i form av
verksamheten inom gruppen Nordic Plus som omfattar Sverige, Norge, Danmark, Island, Nederländerna, Irland och Storbritannien. Finland har tillsammans med de likasinnade länderna i gruppen
Nordic Plus uppgjort en verkställighetsplan för harmonisering av den gemensamma hjälpen (JAP,
Joint Action Plan). Länderna i Nordic Plus informerar varandra om riktlinjerna för biståndspolitiken
i ettvart land, koordinerar sin verksamhet i vissa mottagarländer och strävar efter att genom gemensamma aktiviteter främja resultaten av biståndshjälpen.
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Under år 2006 behandlades inom Nordic Plus vid biståndsavdelningschefernas möte i Helsingfors
bl.a. följdriktigheten inom det bilaterala och multilaterala samarbetet. Till mötet hade kallats representanter för OECD:s biståndskommitté, UNDP och Världsbanken. Inom biståndsavdelningschefsgruppen hade år 2006 i synnerhet uppkommit ett behov av att koordinera ländernas arbete i kampen
mot korruption beträffande kompletteringen samt arbetsfördelningen, jämställdheten och medborgarorganisationernas verksamhet inom utvecklingssamarbetet. I kampen mot korruptionen strävar
gruppen Nordic Plus efter att finna gemensamma former för verksamhet när korruption påträffas.
Arbetet inom Nordic Plus för att främja komplettering och arbetsfördelning var till stor nytta, då
frågan om komplettering togs till behandling inom EU såväl beträffande definitionen av begrepp
som utvecklingen av arbetsfördelning i praktiken. I den internationella debatten har det konstaterats
att jämlikhetsfrågor (och andra s.k. övergripande teman) borde beaktas mer än idag vid en bedömning av biståndsarbetets resultat. Även i politiskt svåra situationer är det önskvärt att kunna handla
tillsammans, då man bedömer inverkan av en svår situation på biståndsarbetet.
Utrikesministeriet kanaliserade 11,4 % av sin egentliga finansiering av utvecklingsbistånd via medborgarorganisationerna år 2006. Nordic Plus inledde ifjol en gemensam utredning om hur man kunde göra stödet till medborgarsamhället i partnerskapsländer resultatrikare.
Samarbetet mellan de olika nordiska experterna på utvecklingsbistånd fortsatte intimt och resultatrikt. Som exempel kan nämnas att de nordiska jämlikhetsrådgivarna möttes i Oslo i september. Under mötet diskuterades Parisdeklarationen och de nya modaliteterna för bistånd, utbyte av erfarenheter om nationella verksamhetsprogram i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1325 samt FNreformen ur ett genderperspektiv.
Under Finlands EU-ordförandeskap var agendan för biståndspolitiken omfattande. Det centrala målet för Finland var att effektivt verkställa gjorda förbindelser samt att föra EU:s agenda framåt bland
annat beträffande resultaten av biståndet, konsekvensen i biståndspolitiken samt förbindelserna i
Aid for Trade. Finland fick ett gott stöd för sin målsättning av de nordiska EU-medlemmarna och
de andra Nordic Plus-länderna. De i Maastrichtavtalet ingående tre C (kooperation, komplettering
och konsekvens) bedömdes i en omfattande serie med sex evalueringar. Det konstaterades att arbetet inom Nordic Plus varit ett framgångsrikt redskap.
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II HORISONTELLA FRÅGOR
7 Närområdena
År 2006 firade Nordiska ministerrådets närområdesbyråer i de
baltiska länderna sina 15-årsjubileer. Nordiska ministerrådets
byrå i Kaliningrad öppnades den 14 september 2006.
Utbildnings- och forskningsministrarna beslöt att förnya
Nordplus-programmet. Den nya programperioden börjar år
2008 och programmet öppnas då också för de baltiska länderna.
Ministerrådet har under år 2006 utformat ett nytt kunskaps- och nätverksprogram för samarbete
med nordvästra Ryssland, som var funktionsdugligt i början av år 2007. Det omfattar fyra huvudgrupper: offentlig förvaltning, utbildning och forskning, näringslivet och medborgarsamhället. Aktiviteterna stödjer långsiktig konkurrensförmåga, rörlighet och skapande av nätverk, främjar ekonomisk utveckling och konkurrensförmåga samt förstärker rättsstaten och den demokratiska utvecklingen.
I oktober 2006 lanserades ett nytt program i avsikt att stödja utvecklingen av ett starkt medborgarsamhälle i Ryssland och Vitryssland. Programmet stöder projekt, som styrs i samarbete med ryssar
eller vitryssar tillsammans med de nordiska länderna, Baltikum eller Polen.
Nordiska ministerrådet och Europeiska kommissionen har samarbetat sedan årsskiftet 2005—2006
för att möjliggöra 350 vitryska studerandes studier vid European Humanities landsflyktingsuniversitet (EHU) i Vilnius. Nordiska ministerrådet undertecknade 6.10.2006 ett avtal med kommissionen
om att utöka sitt understöd åt vitryska studerande, delvis via EHU, men också via olika universitet i
Ukraina och eventuellt också via andra länder inom området. Strävan har även varit att tillsammans
med EHU:s andra huvudfinansiär, MacArthur Foundation, utveckla EHU:s administration.
Under den norska ordförandeperioden vilade tyngdpunkten på samarbete inom Barentsområdet.
Ministerrådet har under året beslutat att tillsammans med Barentsrådet utveckla gemensamma projekt på klimatets, ursprungsfolkens och den ekonomiska utvecklingens samt på näringsgrenarnas
område.
I det s.k. NB8-samarbetet mellan de nordiska och de baltiska länderna har det hållits ett flertal möten på expert-, tjänstemanna- och ministernivå. NB8-projekten förverkligas inom ramen för EU:s
nordliga dimension. Projekten genomförs bland annat på näringspolitikens, hälso- och socialpolitikens, regionalpolitikens, miljöpolitikens och försvarspolitikens områden.
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De baltiska ländernas fulla medlemskap i Nordiska investeringsbanken (NIB) sedan början av år
2005 har ytterligare stärkt bankens roll för Östersjöområdet som en central finansiär för viktiga miljö- och andra projekt. De nordiska och de baltiska ländernas gemensamma aktionsgrupp mot människohandel överlämnade i augusti sin slutrapport till utrikesministrarna och det fortsatta arbetet
överfördes till Östersjöländernas råd CBSS.

8 Underlättande av nordbornas dagliga liv
Under redogörelseåret tillsattes en arbetsgrupp för att utreda om det
är möjligt att grunda en nordisk socialförsäkringsportal. Målet är att
portalen är färdig år 2008. Den nuvarande skatteportalen har fungerat som modell för socialförsäkringsportalen. Arbetet beträffande
gränshinder fortsätter med hjälp av en av Norge utsedd utredningsman.
Finans- och ekonomiministrarna beslöt under år 2006 att företa en
undersökning av den nordiska arbetskraftens rörlighet. Genom projektet utreds omfattningen och betydelsen av rörligheten hos arbetskraften mellan de nordiska länderna samt granskas möjligheterna att underlätta arbetskraftens rörlighet.
Eliminerandet av gränshinder intar en viktig plats i näringspolitiken och det synligaste resultatet var
utnämningen av en s.k. pådrivare för att påskynda elimineringen av hinder för näringslivsverksamheten. Detta är en fortsättning på det arbete som påbörjades år 2003, då Paul Schlüter utsågs till
representant för att eliminera gränshinder.
Under år 2006 har de nordiska justitieministrarna i samarbete planerat verkställigheten av ett nytt
nordiskt överlåtelseavtal (avtal mellan de nordiska länderna om överlåtelse till följd av brott). Avtalet torde träda i kraft vid årsskiftet 2007—2008.
Samarbetsministrarna ingick ett nytt avtal om registrering av befolkningen, som underlättar och
betydligt förkortar väntetiden för att erhålla ett nytt personnummer vid flyttning från ett nordiskt
land till ett annat. Som en följd härav gick det snabbare att öppna ett bankkonto eller ingå ett hyresavtal vid flyttning mellan två nordiska länder. Avtalet trädde i kraft 1.1.2007.
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9 Hållbar utveckling
I den i december 2004 godkända strategin för en hållbar utveckling i
Norden (Hållbar utveckling – En ny riktning för Norden. Reviderad
utgåva med mål och insatser för åren 2005—2008) presenteras långtidsmålsättningen till år 2020 samt förslag till åtgärder för åren 2005—
2008. Under år 2006 koncentrerade man sig i synnerhet på att sätta fart
på verkställigheten av strategin på nationell nivå. Till exempel i Finland godkändes i juni 2006 en ny nationell strategi för hållbar utveckling, varvid man eftersträvade konsekvens i målsättningen bl.a. genom
teman och mål i den nordiska strategin.
I juni 2006 färdigställdes en som konsultarbete uppgjord nordisk indikatorrapport över hållbar utveckling (Fokus på bæredyktig udvikling. Nordiske indikatorer 2006),
med vars hjälp man kan följa med framstegen för målsättningen i strategin för hållbar utveckling i
Norden (2004). Expertgruppen (BU-gruppen) för hållbar utveckling, som är underställd ministerrådet, fungerar som styrningsgrupp vid utarbetandet av rapporten.
Arbetet inom expertgruppen år 2006 för hållbar utveckling drog också upp ramarna för den pågående processen för EU:s hållbara utveckling och Finlands EU-ordförandeskap. Inom expertgruppen
behandlades samnordiska medel för att inverka på EU-processer och deras innehåll samt för att finna synergier och samarbetsformer. Vid EU:s inofficiella miljöministerkonferens i juli 2006 utdelades bl.a. den nordiska strategin och indikatorrapporten. NMR:s ordförandeland Norge anordnade i
oktober 2006 en större nordisk konferens för behandling av lokal hållbar utveckling.
Under år 2006 inleddes diskussionen om omfattningen av och innehållet i samarbetet om en nordisk
hållbar utveckling samt om en granskning av strategin. Samarbetsministrarna beslöt vid sitt möte i
december 2006, att man i det kommande arbetet skulle fokusera på några centrala teman och på
fasta kontakter gällande arbetet på hållbar utveckling mellan EU och Norden. Vid ministermötet
beslöts också att expertgruppens förslag om innehållet i samarbetet för den kommande hållbara
utvecklingen i Norden skall behandlas vid samarbetsministrarnas möte i december 2007.

10 Den nordliga dimensionen och de regionala råden
Samarbetet mellan EU och de nordliga regionala råden, i synnerhet med Barentsrådet, har förstärkts
under Norges och Finlands ordförandeperioder. Arktiska rådet, Barents euroarktiska råd, Östersjöstaternas råd och Nordiska ministerrådet samt EU-kommissionen höll sitt årliga koordineringsmöte,
varvid man framför allt diskuterade utvecklingen av samarbetet mellan de s.k. nordliga regionala
råden inom ramen för den nya politiken beträffande den nordliga dimensionen. Ordförandelandet
Norge arrangerade ännu ett separat möte med Östersjöstaternas råd i november. Nordiska ministerrådet var också representerat vid tjänstemannamötet för den nordliga dimensionen (Senior Officials
Meeting) i september.
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NMR finansierar den nordliga dimensionens partnerskapsprogram inom social- och hälsovårdsområdet (NDPHS) och dess expertgrupps arbete för en minskning av bruket av alkohol och droger
bland ungdomen i S:t Petersburg och Kaliningrad.
Nordiska ministerrådet har ett nära samarbete med Östersjöstaternas råd inom projektet Baltic Euroregional Network (BEN), som främst finansieras av NMR, Östersjöstaternas råd och EU (programmet Östersjöns Interreg IIIB). Ett flertal organisationer inom Östersjöområdet deltar i projektet tillsammans med Östersjöstaternas råd och NMR:s byråer i Estland, Lettland och S:t Petersburg. Målet
är bland annat att bygga ett nätverk för gränsområdena inom Östersjöområdet och att främja utbyte
av erfarenheter mellan Östersjöstaterna.

11 Ungdomsarbetet
I och med strukturreformen av ministerrådet integreras
barn- och ungdomsperspektivet ännu närmare i verksamhetsplanerna för alla väsentliga sektorer inom ministerrådet.
Barn och unga har definierats som ett av tyngdpunktsområdena för Nordiska ministerrådet.
Samarbetsministrarna godkände 1.3.2006 en allmän strategi för Nordiska ministerrådets barn- och ungdomssamarbete (Övergripande strategi för barn och unga i Norden).
Samtidigt omvandlades kommittén för nordiskt ungdomsarbete (NUK) till Nordiska kommittén för
barn- och ungdomssamarbete (NORDBUK), och den kommer att i fortsättningen ha en ännu viktigare roll som rådgivande och koordinerande organ för ministerrådet i nordiska och internationella
barn- och ungdomspolitiska frågor. NORDBUK:s verksamhet baserar sig utöver strategin också på
den fyraåriga verksamhetsplanen (2006—2009). Tyngdpunkterna år 2006 var mångfald och deltagande liksom främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter.
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III NORDISKT SAMARBETE INOM OLIKA SEKTORER
12 Kultursamarbete
Kultur och konst utgör fortfarande en viktig del av det nordiska samarbetet regeringarna emellan. Den viktigaste frågan på kulturens område var beredningen av genomförandet av strukturreformen samt
förberedelserna för det nordiska ordförandeskapet under det kommande året.
Strukturreformen hänger ihop med förnyelsen av hela ministerrådet.
Målsättningen för strukturreformen är att ge ny fart åt samarbetet
samt att förenkla förefintliga strukturer och göra dem smidigare. Å
andra sidan ökas det direkta stödet för konst och kultur och man
övergår från en sektorbaserad struktur till programbaserad verksamhet.
Kulturministrarna beslöt slutgiltigt år 2006 att man istället för de nedlagda nordiska instituten skulle
grunda ett programsekretariat för administrering av nya program. På basis av en anbudstävlan beslöt
ministrarna att i de lediga lokaliteterna på Sveaborg i Helsingfors grunda ett nytt institut som programsekretariat som ett kontaktställe för nordisk kultur under namnet Kulturkontakt Nord. Programsekretariatet kommer att administrera stödprogrammet för konst samt mobilitets- och residensprogrammen.
De nordiska kulturhusen, den nordiska film- och televisionsstiftelsen samt Nordens institut i Finland (NIFIN) kommer att fortsätta som hittills.

13 Samarbete inom kultur- och forskningssektorn
Tyngdpunktsområdena för verksamheten var att förstärka det nordiska forskningssamarbetet, utveckla Nordplus-mobilitets- och nätverksprogrammen och förnya programstrukturen samt många
projekt för att höja kvaliteten på utbildningen. Dessutom godkände undervisningsministrarna ett
språkpolitiskt program.
Beslut fattades om strukturen och organiseringen av förvaltningen av Nordplus-programmen. Den
nya programperioden börjar år 2008 och då öppnas programmen också för de baltiska länderna. I
fortsättningen kommer det att finnas egna program för vuxenutbildning, högskoleutbildning och
skolsamarbete. Dessutom fortsätter ett separat språkprogram. Öppnandet av programmen för de
baltiska länderna kommer att skapa nya möjligheter för samarbete mellan länderna i Norden och i
Baltikum.
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De samnordiska magisterprogrammen, vilkas beredning fortsattes, kommer att förstärka det internationellt konkurrenskraftiga utbudet inom den nordiska högskoleutbildningen och fördjupa samarbetet högskolorna emellan. Flera nordiska utredningar gjordes inom utbildningens olika sektorer och
dessa fungerade som en bas för spridning och växelverkan av god praxis för en förbättring av kvaliteten på utbildningen. Nätverkssamarbetet för
vuxenutbildningen (NVL) stabiliserade sin verksamhet och man fick goda erfarenheter av nätverkssamarbetet.
NordForsk som finansierar och koordinerar forskning i Norden stabiliserade sin verksamhet och
strategin färdigställdes. Forsknings- och innovationssamarbetet var i hög grad aktuellt under redogörelseåret och förstärkningen av NordForsks verksamhet skapar nya möjligheter att få till stånd
internationellt konkurrenskraftiga forskningsprojekt på högsta nivå. I synnerhet framstod möjligheterna för utbildning och forskning att svara på utmaningarna från globaliseringen som viktiga diskussionsämnen.
Undervisningsministeriet fattade ett principbeslut om att delta i projektet Nordic Data Grid Facility.
NOS:s Nordunet3-program främjar genom samnordisk finansiering Internetkunnande och forsknings- och utvecklingsverksamhet beträffande denna verksamhet i Norden. Bland de sex projekt
som utvalts för programmet och startats våren 2006 deltar finländska forskare i fem av dem.
Tre nordiska spetsenhetsprogram pågick år 2006. Av dessa verkade ett inom hälsovårdsforskning,
ett inom kultur- och samhällsforskning och ett inom naturvetenskap, miljövård och teknisk forskning. Under redogörelseåret bereddes också ett spetsenhetsprogram gällande välfärdsforskning med
start år 2007. NordForsk bereder dessutom att nytt spetsenhetsprogram Food, Nutrition and Health.

14 Informationssamhället
År 2006 fattade man beslut om att grunda den nordiska
Data Grid-centralen och Nordunet3-programmet fortsattes.
Nya former för samverksamhet bereddes sedan MR-ITverksamheten upphört.
MR-IT:s och dess tjänstemannakommittés verksamhet
avslutades mot slutet av år 2005. Tjänstemannakommittén
för utbildnings- och forskningssamarbete fick i uppdrag att
utöver sitt eget verksamhetsfält också bereda verksamhetsformerna för och innehållet i samarbetet rörande informationssamhället och IKT-området (informations- och kommunikationsteknologi) inom flera branscher. En ad hoc-expertgrupp med representanter från de olika medlemsländerna tillsattes för att uppgöra ett förslag till det nordiska eScienceprojektet, vars mål i synnerhet är att utveckla de elektroniska tjänster som forskarna behöver. Dessutom bereddes andra nya former av samarbete.
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Man beslöt grunda Data Grid-centralen och Finland var redo att delta i projektet. Nordunet3programmet fortsatte och finländska forskare deltog i i flera nya projekt, som betjänar forskningsoch utvecklingsverksamheten.

15 Miljön
Implementeringen av det nordiska miljöprogrammet (2005—2008)
bedömdes år 2006 för de två första årens del. Mellanrapporten skall
bli färdig sommaren 2007. Målsättningen för miljöprogrammet är att
verkställa och konkretisera miljömålen för den nordiska strategin för
hållbar utveckling samt att svara för att behandlingen av miljöfrågor
sköts genomgående inom alla sektorer. Programmets fyra huvudteman
är 1) miljö och hälsa, 2) havet, 3) naturen, kulturmiljön och naturen i
rekreationssyfte samt 4) hållbar produktion och konsumtion. Som ett
horisontalt tema finns dessutom stävjandet av klimatförändringen och
anpassning till förändringen. Ordförandelandet Norge betonade för sin
del starkt de arktiska frågorna.
NMR:s miljöprogram förverkligas av tio arbetsgrupper, av vilka en
del är tvärsektoriella, samt en kommission för genresurserna. Gruppernas arbete stödjer de nordiska
ländernas nationella verksamhet i miljöfrågor och ansluter sig samtidigt nära till EU:s och internationella miljöprocesser. NMR:s miljöprogram förverkligades år 2006 för alla fyra huvudtemanas del
samt i det tvärsektoriella klimattemat. I det följande nämns som exempel en del resultat beträffande
klimattemat, miljön och hälsan samt i anslutning till hållbar konsumtion och produktion. Även för
de andra temanas del var samarbetet aktivt och konkreta resultat uppnåddes.
Inom klimatpolitiken uppgjordes inom NMR i samarbete bl.a. en utredning över utvecklingen av
utsläppshandeln och dess inverkan på den nordiska elmarknaden. NMR igångsatte flera gemensamma projekt om att främja implementeringen av Kyotomekanismerna. Projekten gällde bl.a. kollungor, länkdirektiv, växthuskvoter inom trafiken, beredskap för att förverkliga JI-projekten i Ryssland samt ett nätverk för utbyte av nordiska experter och tjänstemän. Avvärjningen av klimatförändringen hör också nära ihop med ett projekt om att främja bioenergin i Norden, de baltiska länderna
och i nordvästra Ryssland.
Kemikaliesamarbetet har traditionellt varit en styrka inom det nordiska miljösamarbetet. Inom ramen för miljö- och hälsotemana deltar NMR aktivt bl.a. i arbetet för ett globalt kvicksilveravtal. Ett
viktigt stöd har getts ibruktagandet av den globala kemikaliestrategin SAICM genom att ställa en
gemensam expert till UNEP:s förfogande. Inom det nordiska samarbetet utvecklades under år 2006
också ett produktregister, produktkontroll samt styrdokument; man grundade en Internetkunskapsbank för klassificering av kemikaliernas hälsoinverkan; man inverkade på OECD:s regelverk för
toxikologiska och ekotoxikologiska tester genom utvecklingsarbetet för nordiska testmetoder; samt
anordnade en workshop för instruktioner om äganderätten till genresurserna.
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Inom temaområdena rörande hållbar konsumtion och produktion utvecklades bl.a. miljökriterier för
offentlig upphandling. Man skapade ett arbetsredskap för att förverkliga en kostnadsnyttoanalys
inom avfallssektorn och kunskapsbasen för produktcykelanalyser utvecklades inom ramen för den
nordiska produktcykelföreningen NorLCA. Det nordiska samarbetet inom området för den bästa
möjliga tekniken BAT var framgångsrikt, i synnerhet beträffande utvecklingen av miljövänlig teknik inom olika sektorer samt främjandet av hållbar produktion inom småföretag. Detta stödjer arbetet inom den offentliga sektorn i de nordiska länderna för att utveckla en hållbar konsumtion och
produktion.
Det nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO uppgjorde år 2006 en ny strategi för att styra de
kommande årens samarbete. NEFCO har innehaft en central roll beträffande miljösamarbetet inom
närområdena, i synnerhet i de baltiska länderna och i Ryssland. Genom NEFCO har de nordiska
länderna förverkligat konkreta projekt bl.a. gällande miljövänlig teknik, främjandet av energieffektivitet samt system för avloppsreningsverk. Projekten har varit av stor betydelse för att begränsa
eutrofieringen av Östersjön. NEFCO:s åtgärder har också stött utvecklingen av miljöförvaltningen i
närområdena.
Ett viktigt delområde inom det nordiska miljösamarbetet är att inverka på EU:s miljöpolitik. Det
nordiska miljöprogrammet tar aktivt i beaktande EU:s sjätte miljöprogram samt EU:s strategi för
hållbar utveckling. År 2006 koncentrerades det nordiska miljösamarbetet i EU-frågor i synnerhet på
EU:s nya kemikalielagstiftning (REACH) samt på EU:s havsstrategi, i synnerhet på Östersjön. I
kemikaliefrågor har man inom det nordiska samarbetet strävat efter att utöver EU också inverka på
verksamheten inom OECD samt FN:s miljöprogram UNEP.
År 2006 tog Finland som ordförandeland för EU även i en vidare nordisk kontext upp aktuella frågor; i synnerhet var de nordiska ministrarna intresserade av miljösamarbetet mellan EU och Ryssland samt miljöfrågor i anslutning till den nordliga dimensionen. Ministrarna behandlade också anpassningen till klimatförändringen i nordiska förhållanden samt de nordiska ländernas roll i en globaliserad värld.
Som ordförande för Barents euroarktiska råd (BEAC) har Finland aktivt främjat det konkreta samarbetet mellan NMR och BEAC. På finländskt initiativ startades bl.a. ett samarbetsprojekt i anslutning till klimatförändringen och naturskyddet.
Man anordnade seminarier om implementeringen av det nordiska miljöprogrammet inom programmets alla fyra teman. Seminarierna samlade en stor åhörarskara.
Miljöministerrådets arbetsgrupper och ordförandelandet anordnade även talrika andra tematiska
möten och seminarier.

18

16 Byggnads- och bostadspolitik
I samband med strukturreformen av ministerrådet nedlades ministerrådet för bostads- och byggnadsfrågor samt ämbetsmannakommittén (ÄK-Bygg och Bo) från början av år 2006. Den av bostadsministrarna år 2004 godkända verksamhetsplanen för främjandet av byggnadssamarbete mellan de nordiska länderna, Baltikum och Polen (Action Plan for increased exchange in the building
sector between countries in the Northern Dimension region) underställdes i samband med reformen
till ämbetsmannakommittén för näringspolitik (ÄK-N).
Implementeringen av den år 2005 godkända verksamhetsplanen fortsattes år 2006 och avsikten är
att avsluta projektet år 2007. Målsättningen är att lättare kunna vinna inträde till nya marknader och
att stimulera konkurrensen inom byggnadssektorn och den vägen förbättra produktiviteten inom
området.

17 Trafik
Det nordiska trafiksamarbetet omändrades från 1.1.2006 till ett inofficiellt samarbete. Under verksamhetsperioden har ett inofficiellt trafikministermöte avhållits 20-21.6.2006 i Balestrand i Norge.
De baltiska ländernas trafikministrar deltog också i mötet. Under mötet behandlades bl.a. aktuella
trafikpolitiska frågor. De nordiska trafikministrarna har dessutom två gånger sammanträtt i samband
med EU:s trafikrådsmöten till s.k. Nordiska förmöten. De nordiska trafiktjänstemännen har sammanträtt en gång under år 2006.

18 Närings- och energipolitik
I början av år 2006 trädde en ny organisation i kraft som innebar ett
enda närings-, energi- och regionalministerråd och under det en närings- och energiämbetsmannakommitté och en regionalämbetsmannakommitté. I praktiken innebar omorganisationen att ministermötena
och en del av ämbetsmannamötena anordnades efter varandra och
delvis som gemensamma möten.
Vid närings-, energi- och regionalministermötet i september var ett
gemensamt tema de nordliga områdena ur ett nordiskt och europeiskt
perspektiv. Temat behandlades ur energipolitikens, den nordliga dimensionens och Europeiska unionens, den västnordiska samt regionalpolitikens synvinkel.
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I ministermötena ingick dessutom efter varandra regionalpolitiska, energipolitiska och näringspolitiska avsnitt.
Teman för energipolitiken var gränshindren, konsumentbaserade innovationer och den gemensamma kapitalplaceringsmarknaden (venture capital).
Eliminerandet av gränshinder intog en viktig plats i näringspolitiken och det synbaraste resultatet
var utnämningen av en s.k. pådrivare för att påskynda elimineringen av hinder för näringslivsverksamheten. Inom innovationernas område dominerade konsumentbaserade innovationer och klusterprojekt, som bägge utöver Norden också inbegrep Östersjöländerna.
Uppkomsten av en gemensam nordisk kapitalinvesteringsmarknad påskyndades genom att utreda
möjligheterna att grunda en gemensam nordisk fond och minska de legislativa hindren. I detta syfte
grundades Nordic Venture Forum och det mot slutet av året anordnade Nordic Venture Capital
Summit. Utöver innovationerna är NICe eller det nordiska innovationscentrumet en viktig aktör i
projekt gällande bl.a. gränshinder och kapitalinvesteringar.
MR-NER höll sitt första möte 7-8.9.2006 i Bodö. Temat för mötet var De nordliga områdena i ett
nordiskt och europeiskt perspektiv och det behandlades både vid sektorernas gemensamma och separata möten. Deltagandet på ministernivå blev dock mindre än väntat. Finlands åttamannadelegation leddes av statssekreterare Anssi Paasivirta från handels- och industriministeriet. Vid det energipolitiska sammanträdet konstaterade ministrarna att politiken beträffande den nya nordliga dimensionen bidrar med ett nytt element till ministerrådets handlingsprogram för åren 2006—2009. Utnyttjandet av de förnybara energikällorna och energieffektiviteten fick ökad betydelse i det nya
handlingsprogrammet och ministrarna ansåg att dessa också borde betonas i samarbetet om den
nordliga dimensionen och i det regionala samarbetet om Östersjön.
Utvecklingsfrågorna rörande den gemensamma nordiska elmarknaden togs också upp under ministermötet. Man konstaterade att det förelåg enighet om att fortsätta harmoniseringen av gränsvillkoren för marknaden och om att fördjupa utvecklingen av metoderna för samarbete mellan systemansvariga och regulatorer. Leveranssäkerhetsfrågorna kommer i och med den ökade efterfrågan på
elektricitet att kräva alltmer uppmärksamhet. Som ett nytt utvecklingstema nämnde ministrarna en
förbättring av konsumentinformationen, så att konsumenterna kunde reagera snabbare och smidigare på utbudssituationen.
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19 Regionalpolitik
Tyngdpunktområdena i det gällande samarbetsprogrammet omfattar
samarbete mellan gränsområden och andra områden samt utbyte av
erfarenheter och information. I det norska ordförandeskapets program
betonades i synnerhet samarbetet med näringslivssektorn om regionala
innovationsstrategier samt särskilda frågor om utvecklingen av de nordligaste områdena.
Verksamheten år 2006 präglades av anpassning till strukturreformen
som trädde i kraft vid årsskiftet, då regionalpolitiken kopplades samman med närings- och energipolitiken. Samarbetet leds av ett gemensamt närings-, energi- och regionalpolitiskt ministerråd (MR-NER),
men tjänstemannaberedningen sker såsom hittills separat i den regionalpolitiska ämbetsmannakommittén (EK-R) och i närings- och energipolitiska ämbetsmannakommittén (EK-NE). Man har strävat efter att
utöka samarbetet mellan ämbetsmannakommittéerna.
I det avsnitt som gällde regionalpolitiken under MR-NER:s möte i Bodö behandlades i synnerhet
regional sammanjämkning och man beslöt starta ett projekt om utbyte av erfarenheter om detta.
Den regionalpolitiska ämbetsmannakommittén, där Finland är representerat av inrikesministeriet,
handels- och industriministeriet och miljöministeriet, sammanträdde fem gånger år 2006 och höll
dessutom ett gemensamt möte tillsammans med ämbetsmannakommittén för närings- och energisektorn.
Den fråga som mest sysselsatte ämbetsmannakommittén var implementeringen av den nya strategin
för gränssamarbete som ministerrådet godkände år 2005. Avsikten var att öka smidigheten och entusiasmen vid fördelningen av NMR:s anslag genom att utöver de regionala specialdragen också
beakta resultaten av verksamheten och dess bindning till NMR:s allmänna strategiska målsättning.
Det under året utvecklade och i bruk tagna fördelningssättet kommer att granskas på basis av erhållna erfarenheter. Till de viktigaste under året igångsatta nya forskningsprojekten hörde det gemensamma projektet med näringssektorn om regionala innovationsstrategier.
Den regionalpolitiska sektorn deltog också i finansieringen av att utveckla BEN-projektet (Baltic
Euroregional Network) om gränsområdessamarbete mellan de baltiska länderna. Detta projekt, som
skall förverkligas åren 2005—2007, leds av NMR:s byrå i Vilnius och dess viktigaste finansiärer är
EU (Östersjöns Interreg IIIB-program), NMR och Östersjöstaternas råd. EK-R deltar likaså i finansieringen av det mot slutet av året godkända projektet BEN-EAST, som kompletterar BENprojektet och närmast gäller ryska aktörer.
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Verksamheten inom forskningsanstalten Nordregio stabiliserades efter personalomställningarna
under fjolåret. En viktig del av anstaltens verksamhet består av uppdrag som erhållits via fri konkurrens. Verksamheten inom kommittéerna för gränssamarbete fortsätter enligt deras egna planer. Utbytet av erfarenheter kommittéerna emellan främjades på gränsområdes- och gränspolitiska forum.
Vid det senare behandlades i synnerhet frågan om eliminering av gränshinder.

20 Ekonomi och finanspolitik
De nordiska finansministrarna (MR-Finans) sammankom två
gånger under redogörelseåret. En aktiv dialog fördes om den
ekonomiska utvecklingen och den ekonomiskpolitiska situationen och ministrarna beslöt starta ett projekt om arbetskraftens rörlighet mellan de nordiska länderna och om dess inverkan på dessa länders ekonomi. Rapporten om bruket av ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken i de nordiska och de
baltiska länderna blev färdigställd och inspirerade av rapporten bad ministrarna ekonomi- och miljögruppen kartlägga förhållandet mellan energipriserna och
energiförbrukningen.
Finansministrarna beslöt i samband med sitt vårmöte att starta ett samnordiskt projekt om att förhandla med de s.k. skatteparadisen om ett avtal rörande utbyte av information. Efter förhandlingsprocessen är avsikten att ettvart land ingår sina egna bilaterala avtal med ifrågavarande länder. Vid
höstmötet uttalade ministrarna sitt stöd för EU:s förslag om en minimiskatt på alkohol.
Under redogörelseåret informerades de andra nordiska länderna om tyngdpunktsområdena under
Finlands EU-ordförandeskap och om hur ordförandeperioden framskrider.
Likaså fanns pensionsreformerna på dagordningen. Ministrarna diskuterade de förslag och åtgärder
som syftade till en förlängning av arbetstiden.
Det gemensamma utredningsarbetet inom jämlikhets- och finanssektorn för att inrymma könsaspekterna i den nationella budgetberedningen avslutades. Under Finlands ledning arrangerades hösten
2006 tillsammans med ministerrådet ett seminarium, som samlade ett stort antal deltagare. Andra
finansminister Ulla-Maj Wideroos var en av öppningstalarna vid seminariet.
Den nordiska arbetsgruppen för värdepappersmarknaden fortsatte sitt arbete under redogörelseåret.
Finansministrarna godkände också noggrannare riktlinjer för MR-Finans verksamhet i det huvudsakliga syftet att effektivera samarbetet inom finans- och ekonomisektorn och att göra det mer
transparent. Särskilda tyngdpunktsområden var EU/ETA-ärendena, där det nordiska samarbetet kan
ge ett tilläggsvärde, närområdessamarbetet samt de nordiska erfarenheterna av globaliseringen. Ministerrådets sekretariat bör kopplas närmare ihop med beredningsarbetet.
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Vid de expertmöten (budgetexpertgruppen) som arrangerades för de enheter som svarar för de statliga budgeterna i de nordiska länderna utfärdades år 2006 rekommendationer om en modernisering
av ministerrådets budget och budgetprocess. I anslutning härtill kommer det att komma förändringar i budgetluntans utseende och beträffande många förfaranden rörande budgeten för år 2008.

21 Jord- och skogsbruk samt fiske- och livsmedelssektorn
För genresursernas del beslöt man grunda ett nytt nordiskt
institut NordGen som paraplyorganisation för sektorerna
inom växt-, djur- och skogsgenresurserna. Beträffande
projektet NordFram inom jordbrukssektorn har man främjat nätverksbildning, startat projekt och kommit med förslag om jordbruket och kulturlandskapet i framtiden. Det
nya nordiska matprogrammet Ny Nordisk Mat skapar en
enhetlig uppfattning om nordisk mat och matkultur.
Som ett aktuellt tema inom skogsbruket diskuterades styrningen av de offentliga anskaffningarna av virke. Nya projekt påbörjades på basis av rekommendationer från den i Danmark år 2005 anordnade skogsministerkonferensen bl.a. baserade på främjandet av bruket av virke.
Inom fiskerihushållningssektorn fortsattes i enlighet med den gällande arbetsplanen verksamheten
inom nio delområden, av vilka de viktigaste är hållbart utnyttjande och den ekonomiska utvecklingen. Dessutom förbereddes tyngdpunktsområdena för Finlands ordförandeskap, av vilka det mest
utmanande var ett bättre utnyttjande av sälstammarna i Östersjön. NB8-ministermötet i Jevnaker
utfärdade en deklaration i frågan och det går bra att fortsätta på basis av den. Genfrågorna har flitigt
behandlats, men tillsvidare har man inte kommit på något vettigt tillnärmelsesätt för fiskerihushållningen.
Tyngdpunktsområdet inom livsmedelssektorn var verksamhetsplanen för en bättre hälsa och livskvalitet. Den blev färdig sommaren 2006 och på basis av den anordnades olika happenings, såsom
en expertkonferens för den mot barn riktade marknadsföringen samt ett seminarium om en förnyelse av köttkontrollen. Det veterinärmedicinska beredskapsarbetet fortsattes genom att uppgöra en
gemensam nordisk strategiplan. Under året beredde man en organisationsförändring inom avdelningen: av avdelningens tidigare sju arbetsgrupper bildades nu tre nya grupper.
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22 Konsumentfrågor
I och med strukturreformen av Nordiska ministerrådet
upphörde det officiella samarbetet mellan de nordiska ministrar som svarade för konsumentfrågor mot slutet av år
2006. De nordiska konsumentministrarna beslöt hösten
2005 att fortsätta samarbetet inofficiellt och i detta syfte
tillsattes en nordisk konsumentgrupp bestående av tjänstemän från de ministerier som svarar för konsumentfrågor.
Huvudmålet för den nordiska konsumentgruppen var att
genomföra det år 2004 godkända nordiska samarbetsprogrammet för konsumentsektorn för åren
2005—2010.
Den nordiska konsumentgruppen höll fyra sammanträden år 2006. Dessutom arrangerades mot slutet av augusti 2006 ett nordiskt brainstormingseminarium. Avsikten med detta var att sporra konsumentmyndigheter och –organisationer till att fortsätta och påbörja projekt, som ansluter sig till
implementeringen av samarbetsprogrammet.
I början av år 2006 pågick ca 30 olika projekt inom konsumentsektorn. Större delen av dem slutfördes under årets lopp. Ministerrådets strukturfond stödde ekonomiskt fem nya projekt av de fjorton
projektförslag som gjordes inom konsumentområdet. Dessutom kunde man med anslag från år 2005
påbörja sju nya projekt år 2006. Inom konsumentsektorn kunde man år 2006 utnyttja arbetsinsatsen
från den sekreterare som bistått de ledningsgrupper som varit underställda det tidigare konsumentministerrådet och vars huvuduppgift var att avsluta pågående projekt och starta det inofficiella samarbetet.
Inom ramen för projektet ”EU-rätten i den nordiska konsumenträtten” har man under de senaste
åren analyserat EU:s direktivförslag samt diskuterat frågor i anslutning till den nationella verkställigheten. Till denna del fortsätter arbetet ännu efter år 2006. På forumet för standardisering och produktsäkerhet har man behandlat den aktuella reformen av EU:s leksaksdirektiv samt standardiseringen av lekplatsredskap och –anläggningar. I detta projekt har man också diskuterat EU:s bestämmelser om förekomsten av flatater i barnavårdsartiklar och leksaker. Även detta arbete kommer
att fortsätta efter år 2006.
Det nordiska miljömärkningssystemet baserar sig på beslut av de ministrar som svarat för konsumentfrågor. Administrationen av detta märkningssystem överfördes i början av år 2006 till miljösektorn. Konsumentsektorns samarbete med miljö- och näringsfångssektorerna har emellertid fortsatt inom NMRIPP-gruppen, där man i vidare utsträckning behandlade frågor rörande hållbar utveckling. Detta arbete fortsätter också efter år 2006. Däremot är det inte möjligt i det nya läget att
fortsätta konsumentsektorns tidigare långsiktiga samarbete med livsmedelssektorn i frågor rörande
livsmedel och näring.
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Beträffande arbetet inom konsumentsektorn har en svårighet under år 2006 varit att man inte fått
sådant informationsmaterial till hemsidorna för ministerrådets sekretariat som vore till nytta bland
annat för dem som planerar att uppgöra projektansökningar. En aktuell fråga var att skapa bevillningsgrunderna för finansiering från Nordiska ministerrådets strukturfond, men detta arbete blev
inte färdigt år 2006. I princip hade ministerrådets sekretariat resurser för koordinering av ett inofficiellt samarbete, men i praktiken fick man inte detta att fungera under år 2006.

23 Social- och hälsovårdspolitik
Under ledning av hälsovårdsministrarna utreddes möjligheten att påbörja en samnordisk produktion av vaccin i
händelse av en influensapandemi för att trygga vårdsäkerheten. Arbetet fortsätter under Finlands ordförandeskap år
2007.
Social- och hälsovårdsministrarna diskuterade med sina
kolleger från Östersjöländerna frågan om att förhindra
människohandel och bistå offren. Ministrarna kom överens
om att starta ett nordiskt utbildningsprojekt, som är avsett för socialarbetare bland ungdomen i Baltikum och nordvästra Ryssland.
MR-S beslöt igångsätta en evaluering och utveckling av anstalterna inom den nordiska social- och
hälsovårdssektorn som en del av reformarbetet beträffande strukturerna inom ministerrådets nordiska samarbete. Den norska utredningsmannens rapport jämte rekommendationer till åtgärder kommer att behandlas vid ministermötet sommaren 2007.
Samarbetsgruppen för telemedicin sammanträdde för att behandla utvecklingen av de elektroniska
hälsovårdstjänsterna i Norden samt de legislativa, ekonomiska och administrativa utmaningarna för
samarbetet. NIOM (The Scandinavian Institute of Dental Materials) startade på Internetbasis en
samnordisk kunskapsbank för tandvårdsmaterial.
Ämbetsmannakommittén utsåg en arbetsgrupp för att utreda om det är möjligt att grunda en nordisk
socialförsäkringsportal. Arbetet med gränshinder fortsätter med hjälp av en av Norge utsedd utredningsman.
Det nordiska tväradministrativa samarbetet inom narkotikasektorn fortsatte inofficiellt. Experter
från de nordiska och baltiska länderna sammanträdde i Vilnius för att behandla frågan om att förhindra missbruk av alkohol och narkotika.
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Projektanslagen inom sektorn riktades bl.a. på den nordiska dimensionens partnerskapsprogram
inom social- och hälsovårdssektorn (NDPHS) och dess expertgrupps arbete för att minska bruket av
alkohol och narkotika bland ungdomen i S:t Petersburg och Kaliningrad.
Vid de nordiska jämlikhetsministrarnas möte behandlades teman som kvinnor och makt, unga och
jämlikheten samt prostitutionen i Norden. Vid de nordiska och baltiska jämlikhetsministrarnas möte
godkändes ett samarbetsprogram för åren 2007—2008.
Inom ramen för det nordiska jämlikhetssamarbetet anordnades flera konferenser om kvinnohandel
och prostitution, en del i samarbete med andra ämbetsmannakommittéer. En konferens om familjepolitik och jämlikhet anordnades i Mariehamn. I Oslo arrangerades en konferens om tvångsäktenskap samt en annan konferens om relationerna mellan kultur och jämlikhet.
I samarbete med staden S:t Petersburg anordnades en konferens ”Nordic co-operation, gender
equality and sustainable development in the EU´s Northern Dimension Region” i S:t Petersburg. I
samband med det årliga mötet för FN:s kommission för kvinnans ställning i New York anordnade
Norge en nordisk happening om temat Kvinnans deltagande och makt i politiken.
Det år 2005 godkända samarbetsprogrammet för jämlikhet framlades vid Nordiska rådets session.
Under året arbetade två av ämbetsmannakommittén tillsatta arbetsgrupper: Strömlinjeformningen
av statsbudgeten och Pornografins tillväxt inom det offentliga rummet. Den nordiska ungdomsarbetsgruppen lät utarbeta en vitbok om temat de unga och jämlikheten, som presenterades för ministrarna.

24 Arbetsmarknaden och arbetsmiljön
Vid Nordiska ministerrådets arbetsministermöte (MR-A) i
oktober 2006 behandlades inverkan av utvidgningen av EU
på den nordiska arbetsmarknaden i enlighet med den år 2004
tillsatta nordiska kontaktpersonsgruppens andra rapport ”Det
nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen – Mobilitet, virkninger og utfordringer”,
http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2006:55
7).
Enligt rapporten har medborgarnas rörlighet inom de nya medlemsländerna beträffande arbetskraftens fria rörlighet varit lägre än väntat och den har inte förorsakat obalans på den nordiska arbetsmarknaden. Den arbetsbaserade invandringen till de nordiska länderna från de nya EU-länderna har
efter utvidgningen av EU i huvudsak skett i form av tjänsternas fria rörlighet, vilket förorsakat problem i alla nordiska länder beträffande formerna för tjänsteförhållanden i gränsområdena. MR-A
förlängde verksamhetsperioden för kontaktpersonsgruppen som behandlar utvidgningen till
1.5.2007.
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Under redogörelseåret omändrades MR-A:s namn till ministerrådet för arbetslivet och ämbetsmannakommittén (ÄK-A) till ämbetsmannakommittén för arbetslivet. Organisationen, som är underställd ämbetsmannakommittén, förnyades genom att lägga ned sektionerna för arbetsmiljön och
arbetsmiljöforskning och att i deras ställe grunda en ny arbetsmiljösektion. Dessutom lade man ner
den år 1985 grundade migrationssektionen.
Man beslöt att i fortsättningen koncentrera sig på den arbetsbaserade immigrationen och att fördela
hithörande ärenden mellan de tre kvarstående sektionerna. Sektionerna stöds i detta arbete av en
tidsbegränsad migrationsgrupp, som inledde sin verksamhet i början av år 2007, och vars uppgift är
att uppgöra förslag till tyngdpunktsområden för en integrering av immigranter till arbetslivet, något
som sektionerna bör beakta i sin verksamhet.
I Oslo anordnades 14.11.2006 en konferens ”Inverkningarna av globaliseringen på den nordiska
arbetsmarknaden”. Konferensens målsättning var att rikta uppmärksamhet på de politiskt viktiga
globaliseringsfrågorna och att ta fram de nordiska ländernas styrka/fördelar i en alltmer globaliserad
värld.
I Oslo anordnades 3.10.2006 ett seminarium om åldersdiskriminering, där man behandlade situationen för åldrande arbetstagare och en förlängning av deras arbetsliv. Frågan om medel för att förhindra åldersdiskriminering diskuterades på ett allmänt plan samt enligt arbetsdiskrimineringsdirektivet 2000/78/EU. I Helsingfors anordnades 22-24.5.2006 den 25:te arbetsmiljökonferensen med 60
deltagare från arbetsmiljömyndigheternas centraldistriktsförvaltning i de olika länderna. Temat för
konferensen var denna gång strategier och kontrollörernas kompetens. Den nordiska arbetsmiljösektionen arrangerade fem temamöten om följande ämnen: kemiska faktorer, övervakningsmyndigheternas utbildning och kompetens, ergonomi, psykisk belastning samt byggnadsarbete.
Man har följt med EU:s arbetsskyddsverksamhet och inverkat på den. Det som ett nordiskt samarbete påbörjade projektet om att följa med EU:s arbetsskyddsstrategi (Scoreboard) utvidgades till att
också omfatta några andra länder. Rapporten fick ett gott mottagande inom EU och den fungerar
som en förebild vid uppföljningen av EU:s nya arbetsskyddsstrategi. En nordisk arbetsgrupp deltog
i förberedelserna för EU:s nya arbetsskyddsstrategi. Som eget projekt koordinerades marknadsövervakning och europeisk standardisering.
De andra centrala projekten i anslutning till arbetsskyddssamarbete gällde sjukfrånvaro, den hållbara utvecklingens samband med kvaliteten på arbetslivet samt chefskapet vid förändringar inom den
offentliga sektorn.
Under redogörelseåret bereddes också arbetsmarknads- och arbetsmiljösektorernas andel i Nordiska
ministerrådets ordförandeskapsprogram för år 2007.
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25 Lagstiftningssamarbete och annat rättsligt samarbete

Målet för det nordiska samarbetet inom den rättsliga sektorn
är att främja konformiteten i ländernas lagstiftning och sålunda avlägsna gränshinder och underlätta kontakterna
nordborna emellan. Arbetet är långsiktigt och det baserar sig
på lagstiftningsprojekt, samnordiska arbetsgrupper och
tjänstemännens inofficiella samarbete.
År 2006 anordnades flera nordiska seminarier. Bland annat
avhölls seminarier om alternativa metoder för lösning av
tvister och om rättshjälpsfrågor. På hösten anordnades dessutom ett seminarium om den nordiska
lagstiftningen om diskriminering.
År 2006 påbörjades ett omfattande projekt gällande undersökningar, utredningar och seminarier om
våldet i Norden. Genom projektet kartläggs också aktuella nationella strategier och de bästa metoderna för att minska våldet. Projektet fortsätter även under Finlands ordförandeskap.
Justitieministermötet år 2006 hölls den 20 juni i Utsteins kloster i Norge. Ministrarna diskuterade
bland annat framtiden för det nordiska lagstiftningssamarbetet. Detta baserade sig delvis på reformarbetet gällande Nordiska ministerrådet och delvis på diskussionen under den 37:nde nordiska juristkonferensen. Justitieministrarna konstaterade att lagstiftningssamarbetet fortfarande är effektivt
och levande, men att dess former har förändrats.
Dessutom behandlades bruket av hemliga tvångsmedel och reformplanerna gällande lagstiftningen
om tvångsmedel. Justitieministrarna beslöt också att tillsätta en arbetsgrupp för att evaluera och
utreda nuläget för det nordiska polis- och åklagarsamarbetet och eventuella utvecklingsbehov.
Under år 2006 har de nordiska justitieministrarna i samband planerat verkställigheten av en ny nordisk konvention om utlämning av lagbrytare (avtal mellan de nordiska länderna om utlämning av
lagbrytare). Avtalet träder i kraft vid årsskiftet 2007—2008.
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26 Nordiskt samarbete i samefrågor
Det nordiska tjänstemannaorganet för samefrågor behandlade under
årets lopp bland annat de erhållna utlåtandena om utkastet till ett
nordiskt sameavtal, den fortsatta behandlingen av ärendet, nordiskt
samarbete i renskötselsfrågor, den nordiska sameforskningen och
finansieringen av sametinget.
De för sammanjämkningen av samefrågor ansvariga ministrarna
samt presidiet för sametinget beslöt vid sitt gemensamma årliga möte
i Oslo 18.10.2006, att arbetet på att få till stånd ett nordiskt sameavtal skall fortsätta, i första skedet genom en noggrannare nationell
genomgång av de erhållna utlåtandena. I samband med mötet delades
för andra gången också ut det nordiska språkpriset för samiska Gollegiella.
Det nordiska samarbetet i sameärenden sker dels inom ramen för ämbetsmannaorganet för nordiska
samefrågor på basis av Nordiska rådets rekommendation nr 13/1962 och dels vid Nordiska ministerrådets inofficiella (inget eget ministerråd) möten för en sammanjämkning av samefrågor i form
av regelbundna gemensamma möten mellan de för samefrågor ansvariga ministrarna i Finland, Sverige och Norge och ordförandena för sametingen i dessa länder. I Finland ankommer sameärendena
på justitieministern, i Sverige jordbruksministern och i Norge arbets- och integrationsministern.
Ämbetsmannaorganisationen består av en delegation med minst tre tjänstemän från regeringskanslierna och sametingen i vardera Finland, Norge och Sverige. I den finländska delegationen finns fem
medlemmar, av vilka fyra representerar regeringen och en sametinget. Statsrådet utser delegationen
för fyra år i taget.
Ämbetsmannaorganet sammanträder i regel två gånger årligen, så även under verksamhetsåret. Mötena hålls i ämbetsmannaorganets ordförandeland (roterar årligen och sammanfaller inte med Nordiska rådets eller ministerrådets ordförandeskap). År 2006 var Norge ordförandeland.
Det finns inget särskilt beredningsorgan för de gemensamma mötena. Beredningen av mötena sköts
av ämbetsmannaorganet för nordiska samefrågor, som också ansvarar för implementeringen av de
vid mötena fattade besluten. En representant för ministerrådets sekretariat har rätt att närvara vid
ämbetsmannaorganets möten och vederbörande kallas också till de gemensamma mötena.
Vid de gemensamma mötena under verksamhetsåret behandlades bland annat de utlåtanden som
inkommit angående utkastet till ett sameavtal och man beslöt fortsätta behandlingen av ärendet, i
första hand genom en noggrannare nationell behandling av utlåtandena. Målsättningen är att de nationella synpunkter som baserar sig på feedbacken skulle vara klara före det gemensamma mötet
hösten 2007. Sametinget tog vid mötet separat upp frågan om finansieringen av samernas parlamentariska råd.
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27 Samarbete inom polis- och räddningssektorn
Inom ramen för det nordiska Nordred-samarbetet arrangerades i maj
en stor konferens i Reykjavik. Huvudtemat för konferensen var ömsesidigt bistånd vid storolyckor. Även vid de andra mötena under året
behandlade man i synnerhet frågor och eventuella problem i samband
med att ge och motta bistånd.
Ordförandeskapet för Nordred-samarbetsgruppen övergick i maj till
Finland för en tre års period.
Det nordiska polisiära samarbetet utvecklas samtidigt med det övriga
internationella samarbetet. Vid sitt möte år 2005 konstaterade polisöverdirektörerna att man för att få till stånd en bättre sammanjämkning
av de talrika samarbetsforumen behöver en gemensam vision om
tyngdpunkter och om relationerna mellan de olika forumen. I detta
syfte tillsattes en arbetsgrupp på hög nivå för att utreda ärendet. Arbetsgruppen framlade sin rapport
för polisöverdirektörerna i augusti 2006 och fick i uppdrag att föreslå konkreta fortsatta åtgärder på
basis av rapporten. Finland fungerar år 2007 som ordförande för de viktigaste arbetsgrupperna inom
det nordiska polisiära samarbetet.

28 Invandrar- och medborgerskapsfrågor
År 2006 godkändes Nordiska rådets beslut om medlemsstaternas åtgärder i anslutning till asyl- och
immigrationspolitiken beträffande ibruktagandet av ett ömsesidigt informationssystem. Kommissionen gav inte år 2006 några nya förslag till regelverk för invandring. I ärenden rörande återsändning från landet och återkomst till landet koncentrerade man sig på behandlingen av förslaget till
beslut om en fond för återflyttare, förslaget till ett direktiv för återflyttare och på ingående av avtal
mellan gemenskapen och tredje länder om återflyttning.
Beträffande internationellt skydd diskuterade man år 2006 bland annat om att främja samarbetet i
praktiken mellan medlemsstaternas asylmyndigheter och beredde en förändring av beslutet om den
europeiska flyktingfonden sålunda, att fondmedel kunde användas till att t.ex. stödja omplaceringsverksamheten och stater, vars asylsystem råkat ut för ett speciellt hårt tryck. Finland tog under sitt
ordförandeskap upp frågan om utveckling av det s.k. Dublinsystemet. Kommissionen gav under året
inga förslag till ny lagstiftning.
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I medborgerskapsfrågor utbytte de nordiska länderna uppgifter om förändringar i lagstiftningen och
i den administrativa praxisen samt statistiska uppgifter i den årligen sammanträdande arbetsgruppen
för medborgerskapsfrågor. Ordförandeskapet för arbetsgruppen roterar. År 2006 var Finland ordförandeland. De nordiska länderna möttes också år 2006 för att diskutera frågan om en förnyelse av
det nordiska medborgerskapsavtalet. Det senaste avtalet är från år 2002. Arbetsgruppen för medborgerskapsfrågor höll sitt möte 28.8.2006 och avtalsförhandlingarna skedde 29.8.2006.
I början av år 2006 fungerade Sverige som ordförande för samarbetsgruppen NSHF (Nordisk samrådsgrupp på hög nivå i flyktingfrågor). Två möten anordnades, av vilka det ena var det i samband
med ämbetsmannakommitténs möte arrangerade ministermötet sommaren 2006. Vid mötena utbyttes nyttig information om immigrations- och asylfrågor. Arbetsgruppsrapporterna från NSHF:s undergrupper gavs till kännedom. Under det senare halvåret fungerade Island som ordförande.
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BILAGOR
Bilaga 1: Nordiska ministerrådets budget år 2006
Betalningsandelarna landsvis
Nordiska ministerrådets budget uppgick till 815,894 miljoner danska kronor. De nordiska ländernas
betalningsandelar baserar sig på deras bruttonationalprodukter. Självstyrelseområdena deltar inte i
finansieringen av Nordiska ministerrådets verksamhet.

Sverige
Norge
Danmark
Finland
Island
Sammanlagt

32,4%
26,0 %
22,5 %
18,0 %
1,1 %
100,0 %

Budgeten enligt huvudmoment
Utbildning, forskning och arbetslivspolitik
Kultur-, jämlikhets- och lagstiftningspolitik
Närings-, energi- och regionalpolitik, socialoch ekonomisk politik
Sekretariat och andra gemensamma aktiviteter
Grannskapspolitik
Miljö- och resurspolitik
Sammanlagt

27,4 %
20,2 %
18,5 %
12,8 %
10,4 %
9,7 %
100,0 %

Budgeten uppdelad i moment kan beställas från Nordiska sekretariatet och finns även på nätet under
adressen: http://www.norden.org/pub/ovrigt/ovrigt/sk/ANP2005785.pdf

Bilaga 2: Nordiska möten år 2006
Statsministrarnas bilaterala möten
3.5.
8.6.
13.6.
18-19.6.
22.6.
15.10.
31.10.
23.11.

Jyväskylä
Reykjavik
Helsingfors
Spetsbergen
Helsingfors
Helsingfors
Köpenhamn
Helsingfors

Finlands och Sveriges statsministrar
Statsministrarna (CBSS-konferens)
Finlands och Norges statsministrar
Nordiska statsministrarna
Finlands och Danmarks statsministrar
Finlands och Sveriges statsministrar
Nordiska statsministrarna
Finlands och Islands statsministrar

Utrikespolitiskt samarbete
26-27.1.
15-16.3.
18-20.4.
24-25.8.
20.9.
28-29.9.
1.11.

Oslo
Røros
Spetsbergen
Hurtigruta/Norge
New York
Oslo
Köpenhamn

Polcheferna NB8 1
Nordiska statssekreterarna
Utrikesministrarna. Polcheferna
Utrikesministrarna NB8
Utrikesministrarna i Norges FN-repr.
Statssekreterarna NB8
Utrikesministrarna; Polcheferna

Samarbetsministrarnas samarbete
20.1.
28.2.
1.3.
5.4.
11.5.
13.6.
14.6.
5.9.
6.9.
4.10.
31.10-2.11.

Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Oslo
Norge
Norge
Norge
Norge
Köpenhamn
Köpenhamn

7.12.
8.12.

Köpenhamn
Köpenhamn

1

Nordiska samarbetskommittén NSK
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
Nordiska samarbetskommittén NSK
Nordiska samarbetsministrarna MR-SAM

NB8 eller Nordic-Baltic-8 hänvisar till de gemensamma mötena mellan de nordiska och de baltiska länderna.
Ministrarnas NB8-möten hölls oftast i samband med de nordiska mötena.

Säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete
28.2.-1.3.

Vilnius

30-31.3.
9-11.5.
7-8.11.

Oslo
Spetsbergen
Oslo

25-26.11.

Oslo

Försvarspolitiska avdelningscheferna,
NB8-avdelningschefsmöte
Kanslicheferna
Försvarsministrarna
Försvarsministrarna NB8;
Försvarspolitiska avdelningscheferna
Kanslicheferna

Utrikeshandelsministrarnas samarbete
1.11.

Köpenhamn

Nordiska utrikeshandelsministrarna

Samarbete i utvecklingsfrågor
23-24.3.
4.4.
1-2.11.

Helsingfors
Paris
Nairobi, Kenya

Nordic Plus 2 biståndsavdelningschefer
Nordiska biståndsministrarna
Nordic Plus biståndsavdelningschefer

Kultursamarbete
15.2.

Köpenhamn

6.3.

Oslo

22.3.
4-5.5.

Köpenhamn
Oslo

30.5.

Köpenhamn

30-31.5.
20-22.6.
7-10.9.

Bergen
Småland, Sverige
Spetsbergen

5.10.

Köpenhamn

1.11.
7.12.

Köpenhamn
Köpenhamn

2

Nordiska ämbetsmannakommittén för
kultursamarbete EK-K
Nordiska ämbetsmannakommittén för
kultursamarbete EK-K
Kulturministrarna (MR-K)
Nordiska ämbetsmannakommittén för
kultursamarbete EK-K
Nordiska ämbetsmannakommittén för
kultursamarbete EK-K
Kulturministrarna (MR-K)
Nordiska rådets kulturutskott
Nordiska ämbetsmannakommittén för
kultursamarbete EK-K
Nordiska ämbetsmannakommittén för
kultursamarbete EK-K
Kulturministrarna (MR-K)
Nordiska ämbetsmannakommittén för
kultursamarbete EK-K

Nordic Plus-länderna är Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Nederländerna, Irland och Storbritannien.

Utbildnings- och forskningssektorn
22.2.

Köpenhamn

22.3.

Köpenhamn

3.5.

Spetsbergen

1.9.

Köpenhamn

20.9.

Köpenhamn

1.11.

Köpenhamn

8.12.

Köpenhamn

Ämbetsmannakommittén för utbildning
och forskning ÄK-U
Utbildnings- och
forskningsministrarna MR-U
Ämbetsmannakommittén för utbildning
och forskning ÄK-U
Utbildnings- och
forskningsministrarna MR-U
Ämbetsmannakommittén för utbildning
och forskning ÄK-U
Utbildnings- och
forskningsministrarna MR-U
Ämbetsmannakommittén för utbildning
och forskning ÄK-U

Miljön 3
Nordiska möten angående hållbar utveckling och andra händelser
31.1.
25.4.
1-12.5.
29.5.
23.8.
21.9.
21-22.10.
9.11.
5-7.12.

Köpenhamn
Reykjavik
New York
Köpenhamn
Köpenhamn
Oslo
Oslo
Köpenhamn
Vilnius, Riga, Tallinn

Expertgruppen för hållbar utveckling
Expertgruppen för hållbar utveckling
Extra möte för UN CSD-14 NMR
Expertgruppen för hållbar utveckling
Expertgruppen för hållbar utveckling
NMR-seminarium om hållbar utveckling
Nordisk lokalagendakonferens
Expertgruppen för hållbar utveckling
NMR-roadshow för hållbar utveckling

Nordiska miljömöten
24.1.
20.2.
16.3.
3.5.
12.6.
14.6.
22.8.
19.9.
3

Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Lofoten
Bodø
Spetsbergen
Köpenhamn

Miljösektorns arbetsutskott
Miljöämbetsmannakommittén
Miljöministerrådet
Miljösektorns arbetsutskott
Miljöämbetsmannakommittén
Miljösektorns arbetsutskott
Miljöministerrådet
Miljöämbetsmannakommittén

Angående implementeringen av det nordiska miljöprogrammet anordnades ett seminarium om ettvart av programmets
fyra teman. Miljöministerrådets grupper och ordförandelandet arrangerade också andra tematiska möten och seminarier.

20.9.
1.11.

Köpenhamn
Köpenhamn

12.12.

Köpenhamn

Miljösektorns arbetsutskott
Miljöministerrådet 4 ;
Miljöämbetsmannakommittén
Miljösektorns arbetsutskott

Trafik
4.4.
20-21.6.

Oslo
Balestrand, Norge

Nordiska trafikämbetsmännen
Inofficiellt möte för nordiska och
baltiska trafikministrarna

Närings- och energipolitik
24-25.1.
31.1.

Helsingfors
Stockholm

14.2.
22-23.2.

Oslo
Oslo

28.2.
16-17.3.

Helsingfors
Köpenhamn

7.4.
20.4.
26-27.4.

Köpenhamn
Oslo
Stavanger

3.5.

Helsingfors

4.5.
18.5.
22.5.
23-24.5.
2.6.
19.6.
20.6.
21.6.

Oslo
Stockholm
Vilnius
Vilnius
Reykjavik
Köpenhamn
Köpenhamn
Oslo

4

Elmarknadsarbetsgruppen
Nordiska energiforskningsinstitutets
styrelse
Elmarknadsarbetsgruppen
Nordiska ämbetsmannakommittén för
närings- och energipolitik ÄK-NE
Klimatpolitiska arbetsgruppen
Elmarknadsarbetsgruppens möte med
Nordel och NordREG
Gruppen för förnybara energikällor
Elmarknadsarbetsgruppen
Nordiska ämbetsmannakommittén för
närings- och energipolitik ÄK-NE och
gemensamt möte med nordiska
ämbetsmannakommittén för
regionalpolitik ÄK-R
Nordiska energiforskningsinstitutets
styrelse
Energieffektivitetsgruppen
Elmarknadsarbetsgruppen
Energieffektivitetsgruppen
Energi-NB8-möte och seminarium
Klimatpolitiska arbetsgruppen
Energitjänstemännens seminarium om EU
Energieffektivitetsgruppen
Nordiska energiforskningsinstitutets
styrelse

inkl. ett gemensamt möte med Nordiska rådets miljöutskott

22.6.
10-11.8.

Oslo
Kristiansand

6-7.9.
7.9.
7-8.9.

Bodø
Köpenhamn
Bodø

8.9.

Bodø

12.9.

Lahtis

28.9.
11-12.10.

Helsingfors
Oslo

24.10.

Bryssel

25-26.10.

Köpenhamn

2.11.
6-7.11.

Köpenhamn
Stockholm

15-16.11.
22.11.

Oslo
Reykjavik

22.11.
29.11.
30.11.
1.12.
5-6.12.

Oslo
Oslo
Oslo
Stockholm
Köpenhamn

Elmarknadsarbetsgruppen
Nordiska ämbetsmannakommittén för
närings- och energipolitik ÄK-NE
Seminarium om nya energiteknologier
Klimatpolitiska arbetsgruppen
Närings-, energi- och
regionalministrarna MR-NER
Nordiska ämbetsmannakommittén för
närings- och energipolitik ÄK-NE
Seminarium om EU:s gröna bok om
energipolitiken
Energieffektivitetsgruppen
Elmarknadsarbetsgruppen, Nordel,
Nordenergi, NordREG
Energieffektivitetsgruppens möte med
EU-kommissionen
Nordiska ämbetsmannakommittén för
närings- och energipolitik ÄK-NE
NB8 (energi) och seminarium
Seminarium om energieffektivitet och
förnybar energi
Nordic Venture Capital Summit
Nordiska energiforskningsinstitutets
styrelse
Gruppen för förnybara energikällor
Klimatpolitiska arbetsgruppen
Elmarknadsarbetsgruppen, Nord Pool
Vindenergigruppen
Energiämbetsmannamöte samt seminarium
om EU-frågor

Regionalpolitiskt samarbete
6-7.2.

Bryssel

26.4.

Stavanger

26-27.4.

Stavanger

Ämbetsmannakommittén för
regionalpolitik EK-R
Gemensamt möte för de nordiska
ämbetsmannakommittéerna för
regionalpolitik (NERP),
näringspolitik (EK-N) och
energipolitik (EK-E)
Ämbetsmannakommittén för
regionalpolitik EK-R

19-21.6.

Kirkenes

7-8.9.

Bodø

8.9.

Bodø

5.12.

Stockholm

Ämbetsmannakommittén för
regionalpolitik EK-R
Ministerrådet för närings-, energioch regionalpolitik MR-NER
Ämbetsmannakommittén för
regionalpolitik EK-R
Ämbetsmannakommittén för
regionalpolitik EK-R

Ekonomi- och finanspolitik
7.3.

Oslo

30.5.

Stockholm

20.6.

Asker

29.6.

Reykjavik

26.9.

Köpenhamn

30.10.

Köpenhamn

7-8.11.
23.11.

Helsingfors
Köpenhamn

Ämbetsmannakommittén för ekonomi- och
finanspolitik ÄK-Finans
Ämbetsmannakommittén för ekonomi- och
finanspolitik ÄK-Finans
Ekonomi- och finanspolitiska
ministerrådet MR-Finans
Ämbetsmannakommittén för ekonomi- och
finanspolitik ÄK-Finans
Ämbetsmannakommittén för ekonomi- och
finanspolitik ÄK-Finans
Ekonomi- och finanspolitiska
ministerrådet MR-Finans
Gender Budgeting-konferens
Ämbetsmannakommittén för ekonomi- och
finanspolitik ÄK-Finans

Jord- och skogsbruks- samt fiske- och livsmedelssektorn
24-25.1.

Köpenhamn

7.3.
9-10.3.

Köpenhamn
Oslo

13.3.

Hafjell, Lillehammer

13-14.3.

Oslo

14-15.3.

Hafjell, Lillehammer

Styrningsgruppen för
Miljö-fisk-samarbetet (MiFi)
Nordiska genbanken NGB
Avdelningen för fiske och akvakultur
FJLS
Ämbetsmannakommittén för
skogsbruksfrågor EK-FJLS
Ämbetsmannakommittén för
livsmedelsfrågor EK-FJLS
Ämbetsmannakommittén för
jordbruksfrågor EK-FJLS

17-20.3.
23.3.

Suonenjoki
Tammerfors

8-9.5.
16-19.5.
30-31.5.

Danmark
Sverige
Asker

31.5.-1.6.

Oslo

8.6.

Roskilde

3.7.
5-7.7.

Bodø, Norge
Svolvaer, Lofoten

5-7.7.
22-25.8.
29.8.

Jylland
Färöarna
Tallinn

30.8.

Oslo

31.8.

Oslo

1.9.
5-7.9.

Oslo
Jylland

18-22.9.

Helsingfors

19.9.

Norge

21.9.
7-8.10.

Alnarp, Sverige
Skåne

2.11.

Köpenhamn

7-8.11.
16-17.11.

Jevnaker
Oslo

4.12.
4-5.12.

Alnarp, Sverige
Köpenhamn

Nordiska svamp- och plantrådet NSFP
Nordiska svamp- och plantrådet NSFP:s
temadag
Samnordisk skogsforskning SNS
Samnordisk skogsforskning SNS
Ämbetsmannakommittén för
livsmedelsfrågor EK-FJLS
Ämbetsmannakommittén för
fiskerifrågor EK-FJLS
Ämbetsmannakommittén för
jordbruksfrågor EK-FJLS
Nordiska genbanken NGB
Fiskeri-, jord- och skogsbruks- samt
livsmedelsministrarna
Nordiska svamp- och plantrådet NSFP
Fiskeriministrarna
Ämbetsmannakommittén för
fiskerifrågor i de nordiska och
baltiska länderna CSO + NB8: jordbruk
Ämbetsmannakommittén för
fiskerifrågor i de nordiska och
baltiska länderna CSO + NB8: fiske
Ämbetsmannakommittén för
fiskerihushållningsfrågor EK-FJLS
Nordiskt fiskerihushållningsmöte
Nordiska svamp- och plantrådet NSFP:s
konferens
Workshop för det nordiska
samarbetsorganet för skogsforskning
Ämbetsmannakommittén för
fiskerifrågor i de nordiska
och baltiska länderna CSO NB8
forstekonomi
Nordiska genbanken NGB
Konferens för SNS nordiska
samarbetsorganet för skogsforskning
Ämbetsmannakommittén för
jordbruksfrågor EK-FJLS
CSO NB8 ministermöte
Ämbetsmannakommittén för
fiskerihushållningsfrågor EK-FJLS
Nordiska genbanken NGB
Ämbetsmannakommittén för
forstekonomiska frågor EK-FJLS

7-8.12.

Oslo

14.12.

Köpenhamn

Ämbetsmannakommittén för
livsmedelsfrågor EK-FJLS
Planering för NMR:s ordförandeskap år 2007

Konsumentfrågor
1.2.
29-30.5.
31.8.

Oslo
Köpenhamn
Oslo

1.9.
18-19.12.

Oslo
Köpenhamn

Nordiska konsumentgruppen
Nordiska konsumentgruppen
Brainstormingseminarium ”Konsument
2006”
Nordiska konsumentgruppen
Nordiska konsumentgruppen

Social-, hälsovårds- och jämlikhetspolitik
3.4.
19-20.4.
5-7.5.
9.5.
9-10.5.
10.5.

Oslo
Köpenhamn
Åbo
Tønsberg, Norge
Tønsberg, Norge
Tønsberg, Norge

30.5.

Köpenhamn

11-13.6.

Tromsø-Kirkenes

15-16.6.

Djurö, Sverige

29-30.6.

Ålesund, Norge

31.8.-1.9.
28.9.

Hurtigruten
Köpenhamn

11-12.10.
31.10.

Köpenhamn
Köpenhamn

9.11.
10.11.
22-23.11.

Mariehamn
Mariehamn
Oslo

ÄK-JÄM-möte
ÄK-S administrationsgruppens möte
Nordisk mansforskningskonferens
Ungdom, kön och inverkan
Nordiskt jämlikhetsministermöte
Nordiska och baltiska ländernas
jämlikhetsministermöte
Nordiskt ministermöte om produktion
av vacciner
Nordiskt social- och
hälsovårdsministermöte
Nordisk konferens om sammanjämkning
av socialskyddet inom EU; Free
movement for all, challenge for
social security
Inofficiellt nordiskt
narkotikapolitiskt ämbetsmannamöte,
Nordiskt narkotikaforum
ÄK-JÄM-möte
Tväradministrativt seminarium om
människohandel (ÄK-JÄM, ÄK-Lag, ÄK-S)
ÄK-S administrationsgruppens möte
Rundabordsministerkonferens om de
sociala aspekterna på människohandel
ÄK-JÄM-möte
Seminarium om familjepolitik
ÄK-S-möte

7-8.12.

Vilnius

Expertkonferens mellan de nordiska
och baltiska länderna om att
förhindra missbruk av alkohol och narkotika

Arbetsmarknaden och arbetsmiljön
4.4.

Oslo

12.9.

Köpenhamn

10.10.

Oslo

Ämbetsmannakommittén för arbetslivet
ÄK-A
Ämbetsmannakommittén för arbetslivat
ÄK-A
Ministerrådet för arbetslivet MR-A

Lagstiftningssamarbete
8-9.2.

Oslo

2-3.5.

Fjærland

30.6.
24-25.10.

Utstein kloster
Trondheim

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

Nordiskt samarbete i samefrågor
26.4.

Hurtigrutan

19.9.

Oslo

18.10.

Oslo

Nordiska tjänstemannaorganet för
Tromssa-Kirkenes samefrågor
Nordiska tjänstemannaorganet för
samefrågor
Gemensamt möte för de för samefrågor
ansvariga ministrarna i Finland,
Sverige och Norge samt
sametingspresidenterna om en
sammanjämkning av samefrågorna

Räddningstjänsten
16.17.3.
3-5.5.
31.5.-1.6.

Reykjavik
Reykjavik
Stockholm

14-15.6.
4-6.9.

Tønsberg, Norge
Tønsberg, Norge

Nordred-samarbetsgruppens möte
Nordred-konferens
Tjänstemannamöte för
krisberedskapsfrågor
Räddningsöverdirektörernas möte
Tjänstemannamöte för
brandskyddsfrågor

7.9.

Stockholm

Överdirektörsmöte för krisberedskapsärenden

Immigration
24-25.1.
19.6.
20.6.
28-29.8.

Stockholm
Vaxholm, Sverige
Vaxholm, Sverige
Helsingfors

24.11.

Reykjavik

NSHF tjänstemannamöte
NSHF tjänstemannamöte
NSHF ministermöte
Medborgarskapsarbetsgruppens möte och
avtalsförhandlingar
NSHF tjänstemannamöte

Bilaga 3: Kalendarisk översikt för Sekretariatet för nordiskt samarbete år
2006
Tilldragelse
NSK budgetmöte

Möte med kabinettssekreteraren för svenska UD
Seminarium: Hur svenskt och finskt näringsliv lyckas i en globaliserad värld?
NSK-ämbetsmannamöte
Möte med kanslichefen för Ålands
landskapsstyrelse
Möte med ministeriernas kontaktpersoner om
förberedelserna för NMR:s ordförandeskapsprogram
Sammanträde med NMR:s generalsekreterare
Möte med delegationen för Pohjola-Norden
Konferens; Nordiska institutioner och Baltikum
Förhandlingar med förhandlingsenheten vid
finansministeriets personalavdelning
Beredningsmöte om nätsidan för NMR:s
ordförandeskap
Besök till NMR:s infobyrå i S:t Petersburg
Seminarium: ”Perceptions and Security Policy in
Finland and Sweden Today”
Miniseminarium med UvM om nordiskt samarbete
NR:s Finlands delegations möte
NSK-tjänstemannamöte och MR-SAM:s
samarbetsministermöte
Besök på Europaavdelningen av Europeiska
kommissionens Helsingforsbyrå
Ordförandeskapets beredskapsmöte med Hanaholmens
kulturcentrum
Ordförandeskapets beredskapsmöte med
arbetsministeriet
NMR budgetmöte
Förberedelser med ministeriernas kontaktpersoner
om NMR:s ordförandeskapsprogram
Diskussion med NMR om mål och resultatstyrning
Europaavdelningens möte
Möte mellan ledningen för Europaavdelningen och
SNS
Nordens dag, seminarium i riksdagen
Nordiska samarbetsministerns hörande i riksdagen
om Finlands ordförandeskapsprogram
Svenska utrikesdepartementets besök på
Europaavdelningen
Möte med nordiska
narkotikaforskningsdelegationen NAD

Datum
11.1.
16.1.
18.1.
20.1.

Ort
Oslo
Helsingfors
Hanaholmen
Köpenhamn

24.1.

Helsingfors

1.2.

UM

2.2.
Helsingfors
8.2.
PN:s byrå
9.-10.2. Köpenhamn
14.2.

SNS

15.2.

UM

16.18.2.

S:t Petersburg

16.2.

Hanaholmen

21.2.
22.2.
28.2.1.3.

UvM
Riksdagen

2.3

UM

7.3.

Hanaholmen

7.3.

Arb.Min.

8.3.

Köpenhamn

15.3.

UM

20.3.
21.3.

NMR, Köpenhamn
UM

22.3.

SNS

23.3.

Riksdagen

29.3.

Riksdagen

30.3.

UM

31.3.

Helsingfors

Köpenhamn

Kommissionens representanter i Helsingfors på
besök i Europaavdelningen
15-årsfest i NMR:s byrå i Riga
NSK-tjänstemannamöte
Seminarium: Europe in Dialogue and Interaction
between Cultures
Seminarium i Helsingfors universitet: Energy
Policy & Its Observable Effects
Konferens:Året 1809 - ett nytt Finland, ett nytt Sverige
Pohjola-Norden delegationens möte
Tväradministrativt möte om forsknings- och
innovationsfrågor
Tväradministrativt möte om gränshinder
Europaavdelningens möte
Diskussionsmöte för Pohjola-Nordens
ungdomsorganisationer
Nordiska samarbetsministerns besök i SNS
CIMO, Nordplussamtal
Möte med Nordiska investeringsbanken (NIB)
Förberedelser med ministeriernas kontaktpersoner
om NMR:s ordförandeskapsprogram
NMR-sekretariatets besök och information on
nuläget för den nordliga dimensionen
Skolningsmöte för ministerierna om
mötesberedskapen för EU-ordförandeskapet
Möte med jord- och skogsbruksministeriet om
ordförandeskapsförberedelserna
NMR-seminarium: Det nordiska välståndsprogrammet

31.3.

UM

3.-4.4.
5.4.

Riga
Köpenhamn

5.4.

Hanaholmen

7.4.

Alexandersinstitutet

11.12.4.
19.4.

Hanaholmen
Pohjola-Norden

19.4.

SNS

20.4.
27.4.

SNS
UM

27.4.

SNS

28.4.
2.5.
2.5.

SNS
SNS
SNS

3.5.

UM

5.5.

SNS

5.5.

Paasitornet

10.5.

Helsinki,
Jordbruksministeriet
Oslo

15-årsfest i NMR:s byrå i Tallinn

11.5.
11.12.5.
12.5.

Nordiska rådets Finlands delegations möte

15.5.

Åland

Seminarium: Norrmän i Finland i 100 år
Seminarium: Den nordiska börsen
Nordiskt kulturmöte
SNS:s besök i danska UD i Köpenhamn, NMR:s
kontor och Finlands ambassad
Isländska ambassadörens informationstillfälle
15-årsfest i NMR:s byrå i Vilnius
Möte i Helsingfors med kabinettssekreteraren för
svenska UD
Möte med nordiska samarbetsministern och rektorn
för European Humanities University
Seminarium om Visegrad-samarbetet
Planeringsmöte med ungdomsorganisationerna om
ungdomsinformation
Brainstorming om EU-ordförandeskapet
Statsrådets kanslichefsmöte: presentation av
ordförandeskapsprogrammet

16.5.
16.5.
17.5.
18.19.5.
23.5.
23.5.

Helsingfors
Helsingfors
UvM

NSK-tjänstemannamöte

30.5.

Oslo
Tallinn

Köpenhamn
Helsingfors
Vilnius, Minsk
Sveriges ambassad,
Helsingfors

31.5.

Helsingfors

31.5.

Forsthuset

1.6.

SNS

2.6.

Tusby

5.6.

Statsrådsborgen

Diskussion om information under ordf.skapet
NMR-sekretariatets infochefs besök i Finland;
möte med UM:s informations- och kulturavdelning
Seminarium om den nordliga dimensionen
NSK-tjänstemannamöte och MR-SAM
samarbetsministermöte i Norge
NR:s Finlands delegations seminarium om
självstyrelseområdena
Möte med chefen för NMR:s byrå i S:t Petersburg
Nordiskt statsministermöte
Europaavdelningens möte
Möte med enheten för den nordliga dimensionen
Planeringsmöte för matveckan i S:t Petersburg
Besök av chefen för NMR:s utbildnings-,
forsknings- och arbetsmarknadsavdelning
Besök av chefen för NMR:s tillväxt- och
välståndsavdelning
Nordkalottkonferens
Beskickningschefsmöte och regionalmöten
Koordineringsmöte för Oslo-ambassadörens
verksamhetsplan
NMR:s ordförandeskapsmöte för ambassadörerna
Europaavdelningens möte
Förberedande möte för statsministermötet 2007
Planeringsmöte med ungdomsorganisationerna om
ungdomsinformation
NMR:s budgetmöte

7.6.

Skatudden

7.6.

Skatudden

9.6.
13.14.6.

Tallinn
Ålesund

14.6.

Riksdagen

15.6.
18.19.6.
21.6.
22.6.
22.6.
26.27.6.
29.30.6.
11.13.8.
21.23.8.

SNS
Spetsbergen
UM
SNS
SNS
SNS
SNS
Bodø
Riksdagen

23.8.

UM

23.8.
24.8.
24.8.

SNS
UM
Punkaharju

25.8.

SNS
Köpenhamn

Design Center -möte; nordiskt designsamarbete

28.8.
28.31.8.
28.31.8
29.8.

"Shell Global Scenarios to 2025"; Utrikespolitiska institutets seminarium

30.8.

Gemensamt möte med CBSS (Östersjösamarbetet)
Förberedelsemöte för Baltic Development Forum
Finlands NMR-ordförandeskapsprogram vid
statsrådets session
Pohjola-Nordens huvudstadsmöte i Helsingfors
Europaavdelningens möte
NSK:s tjänstemannamöte och MR-SAMsamarbetsministermöte
Möte för stödgruppen för den nordliga
dimensionen (ITÄ-25)
Nordiskt energiministermöte
Seminarium i riksdagen om självstyrelseområdena

30.8.
31.8.

Helsingfors
Marina Congress
Center
Stockholm
Nordeas huvudkontor

31.8.

Helsingfors

1.-3.9.
5.9.

UM
UM

5.-6.9.

Norge

7.9.

UM

7.-8.9.
7.9.
13.14.9.
13.9.

Bodø
Riksdagen

Studieresa för NR:s Finlands delegation
Nordiskt rättschefsmöte

Öppning av NMR:s byrå i Kaliningrad
NMR:s Finlands delegations möte

Murmansk
Island

Kaliningrad
Riksdagen

Möte om matveckan i S:t Petersburg
Seminarium: Unge, køn og pornografi
Seminarium om Vitryssland
NR:s utskottsmöten

18.9.
19.9.
19.9.
19.9.
21.22.9.

UM
Oslo
UPI
Lahtis

Seminarium: Bæredygtig udvikling i et nordisk
perspektiv

21.9.

Köpenhamn

Möte för de nordiska och baltiska statssekreterarna

28.29.9.

Oslo

3.10.

SNS

Besök av chefen för NMR:s kulturavdelning

Beredskapsmöte för NMR:s ordförandeskaps
nätsida
Möte för NR:s rådgivande kommission
Seminarium: Ett skapande Norden
NSK-tjänstemannamöte
Besök av chefen för NMR:s miljö- och
resursavdelning

UM, Grand Marina

4.10.
Riksdagen
4.-5.10. Trondheim, Norge
4.10.
Köpenhamn
5.10.

SNS

Seminarium: Northern Research Forum: The Borderless North

5.-8.10.

Torneå/Haparanda/Lul
eå

Beredskapsmöte för NMR:s ordförandeskaps nätsida

10.10.

Ärtholmen

Besök av Finlands ambassadör i Köpenhamn i SNS
Diskussion om nordiska ordförandeskap
Beredningsmöte för matveckan i S:t Petersburg
Möte med en representant för Pohjola-Norden

10.10.
10.10.
11.10.
12.10.

Förhandling med rektorn för Konstindustriella högskolan

16.10.

SNS
UM
UM
SNS
Konstindustriella
högskolan

Seminarium: Forskning och innovation

16.18.10.

Köpenhamn

17.10.

SNS

18.10.

UM

24.10.

Riksdagen

25.10.
25.10.

Riksdagen
Satama

25.10.

Riksdagen

26.10.

Riksdagen

Möte med representanter för försvarsministeriet
och försvarsmakten
Sammanträde med UM:s informations- och
kulturavdelning VKO-06
Seminarium om social- och hälsovårdssektorn:
”Byggandet av den nordliga dimensionen”
NR:s Finlands delegations möte
Beredskapsmöte för NMR:s ordförandeskaps nätsida
Möte med ministeriernas kontaktpersoner om
förberedelserna för NMR:s ordförandeprogram
NR:s Finlands delegations och nordiska
samarbetsministerns presslunch
Konferens: Ungdomens Nordiska Råd
Toppmöte för Baltic Development Forum
Nordiska statsministermöten
NR:s 58:nde session
Nordiskt utrikesministermöte

27.29.10.
29.31.10.
30.31.10.
31.10.2.11.
1.-2.11.

Köpenhamn
Helsingfors
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn

MR-SAM- och NSK-möten
Beredskapsmöte för NMR:s ordförandeskaps nätsida
Seminarium: Utbildning i Norden
BEG-möte (budgetexpertgruppen för nordiskt samarbete)
Seminarium: Nordens framtid

NR:s Finlands delegations möte
Europaavdelningens möte
Beredskapsmöte för NMR:s ordförandeskaps nätsida
Pohjola-Nordens ungdomsförbunds förbundsmöte
Utbildningstillfälle för lokalanställda om nordiskt samarbete

2.11.
6.11.
6.-7.11.
7.11.
7.-8.11.
13.14.11.
15.11.
16.11.
16.11.
17.11.
17.11.
17.11.
22.25.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
28.11.

Möte med generalsekreteraren för UMA (Maghrebs arabunion)

28.11.

Europainformatörernas konferens i informations- och kulturavdelningen;
presentation av NMR:s ordförandeprogram

29.11.

UM

1.12.

UM
SNS
Köpenhamn

Möte om kultur- och biståndssamarbetet

1.12.
7.-8.12.
12.13.12.
12.12.

UvM, Helsingfors

Informationstillfälle för diplomatkåren om

13.12.

UM

13.12.

SNS

14.12.

Helsingfors

14.12.
15.12.
15.12.
19.12.

Riksdagen
SNS
Köpenhamn
Skatudden

20.12.

Riksdagen

Gränspolitiskt forum
Beredskapsmöte för NMR:s ordförandeskaps nätsida
Möte med Pohjola-Norden
Möte med representanter för Design Forum
Energikoordineringsmöte
Möte med representanter för Design Forum
Möte med Älypää OY om nätsidan för ordförandeskapet
Nordiskt modeevenemang i S:t Petersburg

Nätsideutbildning om ordförandeskapet för
ministeriernas informatörer
Möte med generalsekreteraren för Pohjola-Norden
NSK- och MR-SAM-möten
Möte med Danmarks representant i NSK

ordförandeskapsperioden
Möte med miljöministeriet om hållbar utveckling

Polska ambassadörens och Helcoms möte med
chefen för SNS
Pohjola-Nordens delegation
Besök av Nordiska handikapprådet

Möte med CBSS
Utbildningstillfälle för ministeriernas kontaktpersoner
Nordiska samarbetsministerns
avskedstillfälle (NR:s Finlands delegation)

Köpenhamn
Ärtholmen
Stockholms skärgård
UM
Helsingfors
Köpenhamn
Satama
PN:s byrå
SNS
UM
SNS
UM
S:t Petersburg
Riksdagen
UM
SNS
Allianshuset
UM
Helsingfors-Vanda
kongresscenter

Helsinki

FÖRKORTNINGAR:

Arb.Min = Arbetsministeriet
CBSS = Östersjöstaternas råd
MR-SAM = Samarbetsministrarna
NMR = Nordiska ministerrådet
NR = Nordiska rådet
NSK = Nordiska samarbetskommittén
SNS = Sekretariatet för nordiskt samarbete
UM = Utrikesministeriet
UPI = Utrikespolitiska institutet
UvK = Undervisningsministeriet

