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Förord
Huvudtemat för Sveriges ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2013 var "Den nordiska modellen i en ny tid" med
fokus på marginalisering, konkurrenskraft, hållbarhet, befolkningsutveckling och Norden i världen. För första gången användes en prioriteringsbudget. Syftet med den är att uppnå större politisk dynamik i det nordiska samarbetet och satsa på
mer omfattande och innovativa projekt – och på så sätt säkerställa att samarbetet är aktivt och aktuellt. Inom ramen för
Sveriges prioriteringsbudget genomfördes fyra projekt: gruvnäringen (NordMin), ungdomsarbetsmarknaden, lärande på
arbetsplatsen samt inventering av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar.
De nordiska statsministrarna sammanträdde två gånger under året, på sitt traditionella sommarmöte i Stockholms skärgård
och i samband med Nordiska rådets session i Oslo i slutet av oktober. På sommarmötets dagordningen stod förutom ungdomsarbetslöshet också bland annat avlägsnande av gränshinder, det nordiska utrikes- och försvarspolitiska samarbetet,
den ekonomiska krisen i EU, Islands förhandlingar om EU-medlemskap samt det arktiska samarbetet. Statsministrarna
deltog i en paneldebatt, "Fler unga i arbete" på ett arbetsmarknadsseminarium, som var huvudevenemanget under Sveriges ordförandeskap för Nordiska ministerrådet. Under diskussionerna på Nordiska rådets session fokuserade statsministrarna på det arktiska samarbetet och Barentssamarbetet, aktuella utrikes- och försvarspolitiska frågor, metoder för att
främja tillväxt och konkurrenskraft samt på statsministrarnas initiativ om samarbete på hälso- och sjukvårdsområdet.
Statsministrarna antog en deklaration om avlägsnande av gränshinder i Norden. Nordic Innovation satte igång med förberedelserna för samarbetet för främjande av nordisk export med utgångspunkt i Team Norden-initiativet, som statsminister
Katainen lanserade vid öppningssessionen på Nordiska rådets session i Oslo.
Samarbetsministrarna sammanträdde på fem officiella möten under året: två gånger i Stockholm, en gång i Washington
och Visby samt i Oslo under Nordiska rådets session. Samarbetsministrarna fortsatte diskussionerna om inriktningen på
budgetnedskärningarna. Hösten 2012 beslutade man som en del av budgetprocessen för år 2013 att Nordiska ministerrådets budgetram på knappt 1 miljard danska kronor för år 2014 skulle minskas med 5 % och att man under 2015–2016 ytterligare skulle spara upp till 5 %. Ministrarna förde under året flera diskussioner om visioner för det nordiska samarbetet och
generalsekreteraren gavs i uppdrag att sammanställa ett utkast till en visionsdeklaration. I diskussionerna betonade man
behovet av att förnya Nordiska ministerrådets sekretariats arbetsprocesser och det så kallade moderniseringsarbetet inleddes under ledning av generalsekreteraren. Riktlinjerna för Nordiska ministerrådets grannlandssamarbete med de baltiska länderna och Nordvästra Ryssland godkändes och man fortsatte att bedriva ett aktivt samarbete. De arktiska frågorna
och samarbetet med de västliga grannarna hade också en central plats i arbetet.
Den stora samnordiska kultursatsningen Nordic Cool 2013 på Kennedy Center i Washington DC lovordades av såväl besökare som kritiker. Under den nordiska festivalen, som pågick under en månads tid, visades en stor bredd av den nordiska
kulturen för amerikanerna. Över 700 konstnärer från samtliga nordiska länder och självstyrande områden deltog i evenemanget.
Man fortsatte att bedriva ett aktivt gränshinderarbete under 2013. Utöver statsministrarnas deklaration godkände samarbetsministrarna ett nytt nordiskt strategi- och åtgärdsprogram för gränshindersamarbetet för åren 2014–2017. Enligt den
nya strategin påbörjar Gränshindersrådet sin verksamhet i januari 2014.
En rapport om det nordiska samarbetet på hälso- och sjukvårdsområdet skall sammanställas. I denna hälso- och sjukvårdssektorns ”Stoltenberg-rapport”, som publiceras i juni 2014, fastställs tio nordiska samarbetsområden som är potentiella i
ett långsiktigt perspektiv.
Nordiska ministerrådets nya generalsekreterare, norrmannen Dagfinn Høybråten, tillträdde i mars. Som tidigare hälso-,
arbets- och socialminister har han lång erfarenhet av det nordiska samarbetet.
Helsingfors i april 2014

Alexander Stubb
Nordisk samarbetsminister
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POLITISKA RIKTLINJER FÖR DET NORDISKA SAMARBETET

Statsministrarnas samarbete
De nordiska statsministrarna sammanträdde två gånger under året: på sitt traditionella sommarmöte i Stockholms skärgård i mitten av maj och i samband med Nordiska rådets session i Oslo i slutet av oktober. I samband
med sessionen träffade statsministrarna representanter för de självstyrande områdena samt Nordiska rådets
presidium. Statsministrarna träffade även som traditionen bjuder sina kolleger i de baltiska länderna vid sessionen.
På sommarmötets dagordning stod förutom ungdomsarbetslöshet också bland annat avlägsnande av gränshinder, det nordiska utrikes- och försvarspolitiska samarbetet, den ekonomiska krisen i EU, Islands förhandlingar
om EU-medlemskap samt det arktiska samarbetet. Utrikespolitiska frågor som togs upp var situationen i Syrien,
Mali, Ryssland och det östliga partnerskapet. Statsministrarna deltog i en paneldebatt, "Fler unga i arbete" på
ett arbetsmarknadsseminarium, som var huvudevenemanget under Sveriges ordförandeskap för Nordiska ministerrådet.
I samband med diskussionerna under Nordiska rådets session fokuserade statsministrarna på det arktiska samarbetet och Barentssamarbetet, aktuella utrikes- och försvarspolitiska frågor (inklusive Europeiska rådets
agenda i december) samt uppföljningen av det gemensamma uttalande som Förenta staternas president
Obama och de nordiska stats- och regeringscheferna kom överens om på ett möte i Stockholm i september.

De nordiska statsministrarna i Oslo i slutet av oktober. (Bild: Magnus Fröderberg, norden.org)
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Därutöver diskuterade man främjande av tillväxt och konkurrenskraft, ett utökat samarbete inom hälso- och
sjukvård på statsministrarnas initiativ samt gränshindersamarbetet. Statsministrarna godkände en deklaration
om avlägsnande av gränshinder i Norden: ”Norden som föregångare inom gränsöverskridande samarbete med
sysselsättning och tillväxt som mål”.

Samarbetet mellan samarbetsministrarna
Samarbetsministrarna sammanträdde fem gånger på
officiella möten under året: i Stockholm i januari, i
Washington i februari, i Visby i juli då man deltog i en
paneldebatt om det nordiska samarbetets framtid på
Almedalsveckan, i Stockholm i september samt i Oslo i
oktober i samband med Nordiska rådets session. På
dagordningen för det första samarbetsministermötet
stod som enda fråga besparingarna i Nordiska ministerrådets budget och modellen för inriktningen på dessa.
Enligt ett beslut som fattades förra året ska man skära
ner Nordiska ministerrådets budget, som är på knappt
1 miljard danska kronor, med 5 % år 2014 och under
2015–2016 ska man spara in ytterligare upp till 5 %.
Minister Stubb på Nordiska ministerrådets session i
Ordförandelandets treåriga så kallade prioriteringsbudOslo i oktober (Bild Magnus Fröderberg, norden.org)
get användes för första gången år 2013. Prioriteringsbudgeten används för att initiera nya stora och prioriterade satsningar. Med hjälp av prioriteringsbudgeten kan man förnya och utveckla samarbetet och bättre svara
på aktuella frågor och utmaningar. De prioriterade projekten under Sveriges ordförandeskapsår var ungdomsarbetslöshet, upprättande av ett expertnätverk för en hållbar gruv- och mineralindustri (NordMin), en förbättring av inventeringen av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar samt lärande på arbetsplatsen. Under
Sveriges ordförandeskapsperiod förde samarbetsministrarna ingående diskussioner om visionen för det nordiska samarbetet. Sverige presenterade på Nordiska samarbetskommitténs möte i december ett sammandrag
av de diskussioner som förts under ordförandeskapsperioden och samtidigt bad man generalsekreteraren att
sammanställa ett utkast till visionsdeklaration med utgångspunkt i de diskussioner som förts under året. Deklarationen offentliggörs nästa år.

Under visionsdiskussionerna togs det vid upprepade tillfällen upp synpunkter på profileringen av Norden. Nordiska ministerrådets sekretariat har, med utgångspunkt i samarbetsministrarnas beslut från 2008 om internationellt profileringsarbete, i tilltagande grad genomfört projekt riktade till nationella målgrupper. Det senaste var
den mycket framgångsrika konst- och kulturfestivalen Nordic Cool som anordnades i Washington 2013. Man har
för avsikt att fortsätta arbetet med varumärkesbyggandet nästa år.
Man fortsatte att bedriva ett aktivt gränshinderarbete. På Nordiska rådets session presenterades ett nytt heltäckande strategi- och åtgärdsprogram för gränshindersamarbetet för 2014–2017, som utarbetats av en arbetsgrupp tillsatt av samarbetsministrarna. Åtgärdsprogrammet innehåller en vision för det nordiska gränshindersamarbetet, definitionen av termen gränshinder, mandatet för det nya Gränshindersrådet samt arbetsbeskriv6

ningar för olika aktörer. Som en del av den nya strategin inrättas från och med den 1 januari 2014 det nya
Gränshindersrådet, som ersätter Gränshinderforum. Gränshinderforum har bedrivit ett framgångsrikt arbete
under ordföranden Ole Norrbacks ledning sedan grundandet år 2007. Under året fokuserade forumet på att
kartlägga upplevda gränshinder bland små och medelstora företag, harmonisera standarderna inom byggbranschen och förbättra gränshinderdatabasens användarvänlighet.
Inom Nordiska ministerrådets grannsamarbete godkändes nya riktlinjer för samarbetet med de baltiska länderna, Nordvästra Ryssland och Vitryssland. Man fortsatte att bedriva ett aktivt praktiskt samarbete. Under året
var aktiviteten hög även inom det arktiska samarbetet och inom samarbetet med grannländerna i väst. De ryska
myndigheterna gjorde ett inspektionsbesök på kontoret i Kaliningrad. Av den anledningen har Nordiska ministerrådets sekretariat fört diskussioner med ryska myndigheter om kontorens status. Ärendet är under fortsatt utredning.
Nordiska ministerrådets generalsekreterare påbörjade det så kallade moderniseringsarbetet, som syftar till att
effektivisera samarbetet och som innebär att man ser över hur verksamheten kan utvecklas och göras mer resultatrik, bland annat granskas sekretariatets besluts- och budgetprocesser, projektadministrationen samt de
nordiska institutionerna.
Samarbetsminister Stubb presenterade på Nordiska rådets session ministerrådets redogörelse om EUsamarbetet.

Det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet
Sverige var under 2013 ordförande för det inofficiella nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet.
De nordiska länderna har en stark vilja att intensifiera samarbetet på det utrikes- och säkerhetspolitiska området, och diskussionerna om att vidareutveckla samarbetet fortsatte. Samarbetet på cybersäkerhetens område
gick framåt. Arbetet gällande säkra dataanslutningar, som de nationella IT-säkerhetsmyndigheterna (CERT) i de
nordiska länderna kom överens om under Finlands ordförandeperiod år 2011, färdigställdes. De nordiska länderna fortsatte att på tjänstemannanivå identifiera nya möjliga samarbetsområden i anslutning till cybersäkerhet på det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Finland och Sverige förberedde sig inför deltagandet i övningen rörande övervakning av Islands luftrum i januari–februari 2014.
Man fortsatte att bedriva ett nära nordiskt krishanteringssamarbete. Som exempel kan nämnas Natos ISAFoperation, där huvudparten av de finska trupperna är med i den stödjande truppen vid transiteringen av de av
Sverige ledda säkerhetstrupperna i Afghanistan (Nordic-Baltic Transition Support Unit). I EUTM Malioperationen var Finland tillsammans med Sverige och de baltiska länderna ramnation i den gemensamma utbildningsinsatsen för infanteriet.
Under mötet med president Obama i september kom de nordiska länderna och Förenta staterna överens om att
föra en gemensam säkerhetsdialog, som ska fokusera på globala och regionala säkerhetsfrågor, i synnerhet
inom ramen för FN. Det nära FN-samarbetet har fortsatt samtidigt som man bland de nordiska länderna har
funderat över olika sätt att öka inflytandet.
Kartläggningen av möjligheterna att fördjupa samarbetet mellan utrikesförvaltningarna fortsatte, i synnerhet
beträffande beskickningsnätverket. Man gick vidare med projektet för gemensamma nordiska kanslier i synner7

het i Yangon, Myanmar, under ledning av Norge. Finlands förbindelsekontor i Yangon, som öppnades i början av
2014, ligger i detta gemensamma nordiska kansli.
Även samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna utvecklades väl.

Försvarspolitiskt samarbete
Finland var ordförandeland för det nordiska försvarssamarbetet, NORDEFCO, år 2013. Målet med Finlands ordförandeskapsperiod var att effektivisera övnings-, operations- och kapacitetssamarbetet, sätta upp långsiktiga
mål för samarbetet samt föra in ett nordiskt perspektiv i de säkerhetspolitiska diskussionerna.
Utöver avtalet om taktisk lufttransport har man under året bland annat etablerat ett nytt samarbetsområde för
försvarsmaterialfrågor, inrättat en gemensam medicinsk utbildning för specialtrupper och utökat samordningen
av planeringen av militära operationer. På soldatnivå har man även godkänt en samnordisk handlingsplan fram
till år 2017.
Försvarsministrarna antog i december 2013 en vision för NORDEFCO med de långsiktiga målen för det nordiska
samarbetet. Visionen både understryker de nordiska ländernas vilja att fördjupa samarbetet och sätter upp mål
för hur samarbetet ska utvecklas fram till år 2020. Målen handlar bland annat om att avlägsna praktiska hinder
för övningssamarbetet, ett utökat havs- och luftövervakningssamarbete samt kapacitet till snabbt agerande,
vilket kan användas såväl inom ramen för EU och Nato som FN. En gemensam syn underlättar långsiktig planering och ger vägledning för de nordiska ländernas försvarsmakter.

Samarbete gällande utrikeshandel
De nordiska utrikesministrarna sammanträdde i Oslo i samband med Nordiska rådets session. Huvudtemat för
mötet var förberedelserna inför Världshandelsorganisationen WTO:s ministerkonferens på Bali samt förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Sverige var ordförande för mötet.

Samarbete i utvecklingsfrågor
Allmän utvecklingspolitik
Första halvåret 2013 var Finland ordförandeland för "Nordic+"-gruppen, som utgörs av de nordiska länderna
samt Nederländerna, Storbritannien och Irland. Andra halvåret var Norge ordförandeland. Gruppen diskuterade framför allt den internationella utvecklingspolitiska agendan efter millenniemålen (den så kallade post2015-agendan). Arbetet med att förbereda denna är en av de största processerna inom utvecklingssamarbetet
sedan milleniumdeklarationen år 2000. För de nordiska länderna är det en viktig fråga och det huvudsakliga
samarbetet i frågan har även fortsatt i andra forum, på möten på både minister- och tjänstemannanivå samt
genom kontakter inom Norden och internationellt. Övriga ämnen som behandlades av Nordic+-gruppen var
biståndseffektivitet och effektivitet i utvecklingsarbetet, skatter och utveckling samt EU:s utvecklingspolitik.
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När det gäller utvecklingsfrågor bedrivs det nordiska FN-samarbetet på såväl ambassad- som tjänstemannanivå i
New York. De nordiska ambassadörerna sammanträder varje vecka. Tjänstemännen träffas mer sporadiskt kring
olika ämnen i organisationernas styrelser, bland annat i UNDP, UNFPA, UNOPS och UNICEF. Dessutom samordnar de nordiska länderna gemensamma uttalanden beroende på situation och enligt behov. Det nordiska samarbetet bedrivs även i arbetsgrupper. Bland annat arbetsgruppen som behandlar målen för hållbar utveckling
(SDG) har Norge och Danmark som nordiska medlemmar, som bildar en trojka tillsammans med Irland. Samarbetet sker på inofficiella Nordic+-möten. Hösten 2013 arbetade de nordiska länderna i samarbete med UN
Women för att stärka genusspråket i II-kommitténs resolutioner. I frågor om mänskliga rättigheter har man
dessutom rotation mellan de nordiska länderna. De nordiska länderna bedriver även samarbete inom beredningarna i FN:s sociala utvecklingskommission (CSocD), FN:s kommission för befolkning och utveckling (CPD) och
FN:s kvinnokommission (CSW), särskilt för att stärka språket rörande SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter) och genusspråket.
Man bedriver även ett nära nordiskt samarbete inom ramen för FN:s hiv-/aids-program (UNAIDS) genom bland
annat årliga konsultationer och i samband med UNAIDS konferenser i Genève. På nordisk nivå behandlas på de
gemensamma mötena även frågor i anslutning till FN:s program för biträdande experter (JPO) och volontärprogram.
Utvecklingsforskning och samarbete mellan högskolor
År 2013 deltog Finland aktivt i diskussionerna om framtiden för Nordiska Afrikainstitutet (NAI) och dess betydelse för de nordiska länderna. Statskontoret i Sverige lät göra en utredning av NAI:s styrelse och organisation,
vars resultat offentliggjordes våren 2013. En av slutsatserna i utredningen var att den nuvarande verksamheten
ska överföras och bli en del av ett svenskt universitet och att institutets verksamhet ska fortsätta som exempelvis ett separat forskningscentrum. Resultaten av utredningen diskuterades aktivt. Finland har ansett att det är
viktigt att bland annat överväga möjligheten att göra institutet nordiskt och trygga finansieringsmöjligheterna
för finska studerande och forskare. Finland har lovat att finansiera och låta göra en utredning i vilken man utreder de administrativa möjligheterna till en fortsättning enligt önskemålen från representanterna från Finland
och de övriga nordiska länderna. Sveriges utrikesdepartement utsåg finska Iina Soiri till chef för institutet. Hon
tillträdde den nya tjänsten den 1 mars 2013.
Nordisk utvecklingsforskning och samarbetet mellan högskolor togs upp på ett nordiskt expertevenemang arrangerat av OECD, SIDA och Vetenskapsrådet i december 2013 i Stockholm. På seminariet "Nordic Expert meeting on the changing landscape of innovation, higher education and research and the implications for development" delade man aktuella forskningsrön och erfarenheter på tjänstemannanivå om bland annat finansiering,
strategier och politik på områdena innovation, högskoleutbildning och utvecklingsforskning i de nordiska länderna.
Nordiska utvecklingsfonden NDF
Nordiska utvecklingsfonden har sedan år 2009 inriktat sig på att stödja de fattigaste utvecklingsländerna i bekämpningen av klimatförändringen och anpassningen till den. NDF delar ut de medel som kommer från återbetalningen av lån som donationer till denna verksamhet. Nordiska utvecklingsfondens roll i den internationella
klimatfinansieringsarkitekturen förtydligades och stärktes ytterligare under 2013 och utvecklingsfonden utvecklade sitt samarbete med multilaterala finansieringsinstitutioner för regional utveckling. Direktionen godkände
under 2013 13 nya projekt med en sammanlagd finansiering på 39,7 miljoner euro. Inom direktionen diskuterades även en eventuell utökning av NDF:s kapital med hänsyn till Nordiska rådets rekommendation till de nordiska regeringarna om att stärka NDF:s resurser.
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Nordiskt samarbete inom Världsbanken och finansieringsinstitut för regional utveckling
Det intensiva nordiska samarbetet inom internationella finansieringsinstitut för regional utveckling utgör en
stark bas för påverkan. De nordiska länderna är i samma röstningsgrupp i Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken och Interamerikanska utvecklingsbanken. Samordning inom röstningsgrupperna är också den viktigaste samarbetsformen, eftersom det är genom denna som de nordiska representanterna regelbundet diskuterar utformningen av de gemensamma ståndpunkterna. Utvecklingsbankernas gemensamma samordningsmöte för röstningsgrupperna hölls i Stockholm i januari. Utöver samordningsmötet i
början av året sammanträdde röstningsgrupperna på traditionellt sätt ett par gånger under året för särskilda
strategidiskussioner. I juli 2013 inleddes Finlands treårsperiod som styrelserepresentant i Världsbankens och
Afrikanska utvecklingsbankens direktion. Under perioden som styrelserepresentant ansvarar Finland för samordningen av den nordisk-baltiska röstningsgruppens arbete inom Världsbanken samt för samordningen inom
den nordisk-indiska röstningsgruppen inom Afrikanska utvecklingsbanken. Inom Världsbanken var den nordiska
samordningen och påverkan mycket aktiv och framgångsrik i samband med den 17. förhandlingsrundan om
tilläggsfinansiering till Internationella utvecklingsfonden år 2013.

10

HORISONTELLA FRÅGOR

Gränshinder och underlättandet av nordbornas vardag
Man fortsatte att bedriva ett aktivt gränshinderarbete under 2013. Under hösten kom statsministrarna med en
gemensam deklaration om samarbetet för att avlägsna gränshinder i Norden: ”Norden som föregångare inom
gränsöverskridande samarbete med sysselsättning och tillväxt som mål”. I uttalandet konstateras att avlägsnandet av gränshinder i Norden för att stärka konkurrenskraften är ett av de centrala målen för det nordiska
samarbetet. För att förbättra mobiliteten i Norden arbetar man för att främja inrättandet av en gemensam arbetsmarknad, gränsöverskridande verksamhet bland företag, en så enhetlig implementering som möjligt av EUlagstiftning samt förebyggande av hinder genom att öka kontakterna mellan tjänstemän i beredningsskedet av
lagar och bestämmelser.
Utredningsarbete i anslutning till gränshinder i Norden; godkännande av det nya strategi- och
åtgärdsprogrammet
Samarbetsministrarna antog ett nytt nordiskt strategi- och åtgärdsprogram för gränshindersamarbetet för
2014–2017. Målet är att organisera gränshindersamarbetet på ett så effektivt sätt som möjligt och uppnå konkreta resultat. Som en del av den nya strategin grundades Gränshindersrådet som ersätter Gränshinderforum.
Det nya Gränshindersrådet påbörjar sin verksamhet den 1 januari 2014.
Åtgärdsprogrammet innehåller en vision för det nordiska gränshindersamarbetet, definitionen av termen
gränshinder, mandatet för det nya Gränshindersrådet samt arbetsbeskrivningar för olika aktörer (Gränshindersrådet, ministerråden och informationstjänsterna).
I åtgärdsprogrammet betonas utvecklingen av samarbetet mellan olika myndigheter och stärkandet av informationstjänsterna (Hallå Norden, Nordkalottens gränstjänst, Grensetjensten Morokulien, Öresund Direkt) såväl
på nordisk nivå som nationellt och regionalt. Gränshindersrådets uppgift är särskilt att göra myndigheterna
uppmärksamma på säkerställandet av fri rörlighet.
Mandatet för Gränshinderforum, som varit verksamt sedan 2007, löpte ut år 2013. Forumets uppgift har varit
att tillsammans med regeringarna identifiera och prioritera gränshinder samt ge förslag på lösningar. Under det
senaste året har Gränshinderforum under ordföranden Ole Norrbacks ledning fokuserat på att kartlägga små
och medelstora företags upplevda gränshinder, harmonisera standarderna inom byggbranschen och arbeta
med att göra Nordiska ministerrådets gränshinderdatabas mer användarvänlig. Gränshinderforums representanter deltog i flera ministerråds och ämbetsmannakommittéers möten för att diskutera enskilda gränshinder.
Information, rådgivning och kartläggning av gränshinder
Genom gränshinderarbetet strävar man till att underlätta nordbornas vardag och förbättra företagens konkurrenskraft. En stor del av detta arbete görs genom gränsrådgivningstjänsternas information, samtidigt som rådgivningstjänsterna också kartlägger nya gränshinder.
Informations- och rådgivningstjänsten Hallå Norden, som finansieras av Nordiska ministerrådet och i Finland
administreras av Pohjola-Norden, inledde sitt 15 verksamhetsår. Till jubileets ära satte Hallå Norden upp ett
nytt treårsmål för verksamheten, där de viktigaste fokusområdena var att förbättra kvaliteten på informationen
på webbsidorna så att den motsvarar användarnas behov. Detta förbättringsarbete bar frukt; år 2013 ökade
antalet besökare på Hallå Nordens sidor med 43 procent jämfört med året innan, till 850 000 årliga besökare.
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Antalet besökare från Finland var något under 135 000, och sidorna med information om Finland besöktes
325 000 gånger (en ökning med 28 procent från föregående år). Bland samtliga besökare – även finländare – var
sidan om att arbeta i Norge den som intresserade mest. Arbetet med att förbättra webbsidorna fortsätter under 2014.
Samtidigt som antalet besökare på Hallå Nordens sidor ökade sjönk antalet frågor per tusen besökare från 6,7
frågor år 2012 till 3,8 frågor år 2013. Det är en välkommen utveckling. Genom att förbättra texterna på webbsidorna får man in färre frågor och det blir mer tid över för rådgivnings- och informationstjänsten att ägna sig åt
utvecklingsarbete och att utreda svåra gränshindersfrågor. Under året var Hallå Norden med och utredde fem
gränshinder som fick en lösning. Utöver detta har man lyft fram flera olika gränshinderproblem och tagit ställning till dem genom särskilda utredningar, presentationer och nyhetsbrev. Hallå Norden deltog även aktivt i
utvecklandet av Nordiska ministerrådets gränshinderdatabas.
Nordkalottens gränstjänst har två kontor: i Torneå/Haparanda på gränsen mellan Finland och Sverige samt i
Skibotn på gränsen mellan Finland och Norge. Verksamheten finansieras av Nordiska ministerrådet. Nordkalotttens gränstjänst är grundat av Nordkalottrådet.
Under sina två första verksamhetsår (2012–2013) hade gränstjänstens kontor i Torneå/Haparanda 4 000 kunder. År 2013 var antalet kontakter med privatpersoner i genomsnitt 36 i månaden. Till de svåra frågorna hör
bland annat arbetslöshets-, social- och sjukförsäkring, arbete i två länder, arbete och familjeförmåner samt ett
nytt patientdirektiv. Av de som tog kontakt kom 60 % från Finland och 40 % från Sverige år 2013.
Företagskontakterna fördubblades under 2013 i jämförelse med år 2012. År 2013 var företagskontakterna på
kontoret i Torneå/Haparanda 117 till antalet.
Antalet besökare på Nordkalottens gränstjänsts webbplats ökade med 250 procent jämfört med året innan, och
antalet besökare var över 1000 i månaden. Huvudparten av besökarna kom från Helsingfors- och Stockholmsområdet och antalet sidvisningar var 25 000.
Nordkalottens gränstjänsts kontor i Torneå har dokumenterat nära 300 fall av gränshinder under perioden 1
november 2011 till 31 december 2013. Största delen av fallen har lösts genom att Nordkalottens gränstjänst har
varit i kontakt med den berörda myndigheten. Ett enskilt gränshindersfall kan innefatta 10–30 kontakttillfällen
med kunden och myndigheterna.
Nordkalottens gränstjänst gjorde tillsammans med Lapplands och Norrbottens företagarföreningar en utredning
om gränshinder inom näringslivet i Barentsregionen. För närvarande finns det både så kallade ”gamla” gränshinder och ”nya” gränshinder som ständigt uppstår mellan Finland, Sverige och Norge, och som försvårar företagsverksamhet över gränserna. Enligt utredningen är det enligt finska och svenska företag svårt att bedriva
handel med grannlandet. De största hindren som företagen upplever är brist på information, skillnader i bestämmelser och standarder samt bristande språkkunskaper. Kartläggningen av gränshinder inom näringslivet
visade att företagen skulle vilja ha en tydlig informationskanal där det är enkelt att få aktuell information och
rådgivning.
Nätverksbildning och informationsutbyte
Inom statsförvaltningen skedde informationsutbyte på gränshinderområdet mellan olika ministerier, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, expert- och serviceorganisationen inom internationell mobilitet och
internationellt samarbete CIMO, Utbildningsstyrelsen, Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen i
Pohjola-Nordens rådgivningskommitté, som sammanträdde två gånger under året.
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Gränshinderforums representant i Finland, Finlands Hallå Norden och Nordkalottens gränstjänst höll även gemensamma möten för utväxlande av information inför Gränshinderforums möten.
Evenemang
Hallå Norden
Hallå Norden stod under 2013 som medarrangör för cirka 20 seminarier, evenemang och presentationer. Till de
fem Hallå Norden-presentationerna som hölls i Finland kom det sammanlagt cirka 200 åhörare. Därutöver var
Hallå Norden i Finland med på flera mässor och arrangerade även tillsammans med olika partigrupper ett diskussionstillfälle under Nordiska rådets höstsession om behovet av en gemensam nordisk informationstjänst för
företag. Eftersom Hallå Norden endast riktar sig till privatpersoner, samtidigt som det regelbundet kommer in
frågor om företag, var Hallå Norden med och satte igång en utredning där man kartlägger företagens behov av
information om nordiska möjligheter och avtal.
Nordkalottens gränstjänst
Utbildningen ”Rekrytera och arbeta tryggt över gränsen” anordnades i Torneå/Haparanda i maj som ett samarbete mellan Nordkalottens gränstjänst och Crossborder Tornedalen. Målgruppen för utbildningen var arbetsmarknadens parter, företag i regionen, TE-byråerna och personal på arbetsförmedlingen på båda sidor om
gränsen samt arbetslöshetskassornas och FPA:s personal i Finland och Sverige.
Nordkalottens gränstjänst anordnade två gränshinderevenemang under 2013, ett i Tromsö i maj och ett seminarium under rubriken ”Gränslöst näringsliv i norr” i Pajala i september, som handlade om gränshinder och möjligheter i näringslivet.
Nordkalottens gränstjänst deltog aktivt i att lösa hinder i verksamheten för det nya resecentret Torneå/Haparanda, bland annat på ett möte ordnat av trafikminister Kyllönen i maj. I mötet deltog experter från
flera olika ministerier samt representanter från Resecentrum och Torneå och Haparanda stad.
Nordkalottens gränstjänsts kontor deltog under 2013 i flera informations- och temaevenemang och mässor
riktade till både företagare och medborgare i Finland, Sverige och Norge. Dessutom har gränstjänsten deltagit
som föreläsare på olika evenemang anordnade av företagarföreningar och handelskammare.
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Publikomröstningen i den nordiska reklamtävlingen mot matspill vanns av isländska Thórdís Claessen med sitt arbete
"Support a better world". (Bild norden.org)
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Hållbar utveckling
Nordiska ministerrådets nya strategi för hållbar utveckling "Ett gott liv i ett hållbart Norden" trädde i kraft i början av 2013. Strategin utgör ramen för allt arbete för hållbar utveckling inom det nordiska samarbetet. Dokumentet innehåller strategiska riktlinjer för fem huvudteman med sikte på år 2025: den nordiska välfärdsmodellen, livskraftiga ekosystem, klimatförändringen, hållbar användning av naturresurser samt utbildning, forskning och innovationer. Uppföljningen av uppfyllandet av målen i strategin sker med hjälp av 27 nyckelindikatorer.
Strategin kommer i första hand att implementeras i Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommittéers arbete
inom de olika sektorerna, genom utarbetande av handlingsplaner och -riktlinjer. Sektorerna rapporterade första
gången i maj till samarbetsministrarna om sina planer. Nordiska ministerrådet håller på att ta fram ett elektroniskt rapporteringssystem som verktyg för uppföljningen av strategin. En detaljerad rapportering från sektorerna om genomförandet av strategin kommer att begäras när rapporteringssystemet är färdigt. Nordiska ministerrådets sekretariat implementerar strategin för hållbar utveckling i sin egen verksamhet.
I Nordiska ministerrådets publikation ”Nordic Sustainable Development Indicators 2013” presenteras utvecklingen mot strategins mål i tabellform.
Den av de nordiska samarbetsministrarna tillsatta expertgruppen för hållbar utveckling (BU-expertgruppen)
leder arbetet för genomförandet av strategin för hållbar utveckling. Medlemmarna från Finland är representanter från miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.
I september anordnades den femte konferensen om hållbar utveckling i Umeå, ”Medskapandets konst”, där
tema var konsumtion, hälsa och välbefinnande, stadsutveckling, lärande samt kultur. I diskussionerna behandlades utmaningar, visioner och god praxis.
Budgeten för hållbar utveckling för år 2013 uppgick till sammanlagt cirka 3,1 miljoner danska kronor. Anslagen
användes till utveckling av verktyg för strategiarbetet, planering av horisontellt samarbete mellan sektorerna,
övrigt strategi- och indikatorarbete samt implementering av resultaten från Rio+20-konferensen vid högskolorna i de nordiska länderna.

Den nordliga dimensionen, gränsregionerna och de regionala råden
Nordiska ministerrådet fortsatte att bedriva ett aktivt samarbete med de övriga nordliga regionala råden och de
regionala strukturerna. Man deltog i EU:s Östersjöstrategi samt för att främja den Nordliga dimensionens politik. Nordiska ministerrådet stödjer sekretariatet för den Nordliga dimensionens kulturpartnerskap, som i början
av år 2014 överförs från Köpenhamn till Nordiska ministerrådets kontor i Riga.
Nordiska ministerrådet har inom ramen för den Nordliga dimensionens kulturpartnerskap finansierat två projekt som främjar de kreativa näringarna regionalt. Nordiska ministerrådet har även deltagit i Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande. Nordiska ministerrådet driver flera flaggskeppsprojekt
och är en central partner i EU:s Östersjöstrategi. Arktiska rådet, Barents euroarktiska råd, Östersjöstaternas råd
och Nordiska ministerrådets gemensamma möte hölls i Köpenhamn i september 2013. Nordiska ministerrådets
representant deltog även i Nordliga dimensionens utrikesministermöte i Bryssel.
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Under rapporteringsåret godkändes nya riktlinjerna för samarbetet med de baltiska länderna, Nordvästra Ryssland och Vitryssland. Implementeringen av riktlinjerna påbörjas under 2014. Nordiska ministerrådets programoch projektverksamhet i Östersjöområdet var fortsatt aktiv. Med anledning av de ryska myndigheternas inspektionsbesök på Nordiska ministerrådets kontor i Kaliningrad inleddes förhandlingar med Ryssland om att
förändra kontorens status.
Inom det arktiska samarbetet godkände Nordiska ministerrådet 6,2 miljoner danska kronor till sammanlagt 28
projekt och 1,4 miljoner danska kronor till sk. nya politiska initiativ. Det övergripande temat för Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram 2012–2014 är hållbar utveckling med särskilda fokusområden befolkning, miljö och natur, klimat, hållbar näringslivsutveckling samt utbildning och kunskap.
Inom Vitryssland-aktiviteterna låg huvudfokus fortfarande på att ge stöd till exiluniversitetet EHU i Vilnius. Förvaltningen av två demokratifonder finansierade av EU-kommissionen fortsatte.
Projektsamarbetet med de västliga grannarna var aktivt under rapporteringsåret. Nordiska ministerrådet deltog
bland annat i planeringen och finansieringen av Nordic Cool-festivalen i Washington.
Nordiska ministerrådets ordinarie budget för närområdessamarbetet uppgår totalt till nära 13 miljoner euro.

Ungdomssamarbete
Ungdomens Nordiska råd (UNR), utbytesprogrammet Nordjobb och Pohjola-Nordens Ungdomsförbund
Det nordiska ungdomssamarbetet var aktivt och mångsidigt under rapporteringsåret. De mest synliga samarbetsformerna var enligt tradition Ungdomens Nordiska råd (UNR) och utbytesprogrammet Nordjobb, som i Finland samordnas av Pohjola-Nordens Ungdomsförbund. Ungdomens Nordiska råd, som är organiserat inom Nordiska ministerrådets ramar, höll sin årliga session i Stortingets lokaler i Oslo i slutet av oktober. Sessionen är en
viktig tilldragelse för de nordiska ungdomspolitikerna då den samlar olika ungdomspolitiska organisationer i ett
gemensamt forum. Temat för sessionen 2013 var de aktuella arktiska frågorna, och sammanlagt 80 ungdomar
från de olika nordiska länderna deltog i sessionen. Ungdomspolitikerna utarbetade gemensamma resolutioner
som vidarebefordras till Nordiska rådets session. På så sätt försäkrar man sig om att ungdomarnas synpunkter
kommer fram även i det officiella samarbetet.
Målet med programmet Nordjobb, som huvudsakligen finansieras av Nordiska ministerrådet, är att erbjuda
sommarjobb, bostad samt kultur- och fritidsprogram i Norden åt nordiska ungdomar i åldern 18–28 år. På så
sätt ökar man rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden och kännedomen om de nordiska språken och
kulturerna. År 2013 sökte sammanlagt 1384 ungdomar sommarjobb i Finland via Nordjobb, och 53 sökande fick
jobb. Av dem var 41 från Norden och tolv från EU-länder. I Finland fanns jobben i huvudstadsregionen, Åbo,
Tammerfors och Österbotten. År 2013 fick 177 finländska ungdomar jobb i andra nordiska länder via Nordjobb,
vilket kan jämföras med 243 året innan. 77 % av de finländare som fick sommarjobb var kvinnor. Över 2 000
finländare sökte jobb via Nordjobb.
När det gäller frivilligorganisationer har Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNN) under verksamhetsåret erbjudit ett mångsidigt program till sina medlemmar och medlemsorganisationer samt dem som är intresserade
av nordiska teman, både i Finland och i övriga Norden. Pohjola-Nordens Ungdomsförbund har elva lokalavdelningar, 27 medlemsorganisationer och cirka 4 300 enskilda medlemmar över hela Finland. Förbundet har traditionellt arrangerat samnordiska evenemang och seminarier samt resor till de övriga nordiska länderna. Förbun16

det har utvecklat sina evenemang för medlemsorganisationerna och stärkt sin roll som samhällspåverkande part
genom sina uttalanden, som fått stor synlighet i media. Pohjola-Nordens Ungdomsförbund har under året tagit
ställning för en gemensam ansökan till nordiska högskolor och för undervisning i svenska. Fokusområdet för
verksamheten under 2013 var enligt strategin samarbetet med Ungdomsförbundets nordiska systerorganisationer.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund gick under parollen För ett öppet Norden i Helsingfors Pride-parad den 29/6-2013
(Bild: Laura Salo)

NORDBUK
Stöd till barn och ungdomars möjligheter att påverka
I strategin rörande barn och ungdomar står det att man i all verksamhet inom Nordiska ministerrådet ska ta
hänsyn till hur verksamheten berör barn och ungdomar. I varje del av verksamheten ska man analysera hur olika
beslut och åtgärder påverkar barn och ungdomars livssituation samt sätta upp mätbara mål. Nordiska barn- och
ungdomskommittén (NORDBUK) har till uppgift att följa upp hur strategin internaliseras och rapportera detta till
MR-SAM och därutöver föreslå olika åtgärder och förändringar.
För att kunna utföra denna uppgift har man genomfört en enkät om målen med strategin på ministerrådets
sektorer. Enkäten visade att sektorerna inte har ställt upp mål eller tagit fram indikatorer för att uppfylla strategin. Enkäten visade dock att sektorerna har en omfattande verksamhet riktad till barn och ungdomar. Det tvärgående administrativa arbetet inom Nordiska ministerrådet har utvecklats under 2013. För att stärka arbetet
med att uppnå målen i strategin har NORDBUK föreslagit att man mer noggrant bör följa upp genomförandet av
strategin.
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NORDBUK lägger årligen cirka 4 miljoner danska kronor på projekt- och organisationsbidrag. Syftet med bidragen är att ge barn och ungdomar stöd för att organisera sig, påverka och delta i olika demokratiska processer.
Kulturkontakt Nord (KKN) har sedan början av 2013 fungerat som programkontor. Ungdomsorganisationerna
och -föreningarna är mycket intresserade av nordiska projekt där barn och ungdomar är målgruppen. Många
ansökningar får avslag på grund av brist på medel. NORDBUK har föreslagit att programmet bör få utökade resurser för att fortsätta programmet med ungdomars diskussioner om det nordiska samarbetets framtid i centrum.
NORDBUKs fokusområden under 2013
Under det svenska ordförandeskapet var fokusområdet en bra uppväxtmiljö för barn och ungdomar och barn
och ungdomars aktiva deltagande. Under året lät NORDBUK genomföra en förhandsundersökning om barnfattigdom. Under 2014 fattar man beslut om hur man ska dra nytta av kunskaperna i diskussioner med de nordiska
länderna.
Ny handlingsplan
Under året utvärderades den föregående handlingsplanen och man gjorde upp en ny plan för åren 2014 201 . I
utarbetandet av handlingsplanen låg huvudfokus på att den skulle vara lättläslig och enkel och att man skulle
kunna ge kommittén ett tydligt uppdrag inom barn- och ungdomsverksamheten samt följa riktlinjerna i Nordiska ministerrådets reformarbete.

Språkfrågan
Svenska nu-nätverket, som samordnas av Hanaholmens kulturcentrum, inrättade 2013 ett svenskt språk- och
kulturprogram för finskspråkiga skolor. Programmen nådde över 65 000 elever och lärare över hela Finland. I
fortbildningarna för lärare deltog under året över 1600 lärare. Man höll workshoppar i skolor med både språk
och annat innehåll, bland annat musik, idrott, teaterföreställningar och besök av journalister.
Under året satsade man på aktiviteter i sociala medier och uppmuntrade ungdomar att använda svenska även
utanför klassrummet. Man gjorde särskilda regionala satsningar i Satakunta, Uleåborg och Rovaniemi. I Svenska
nu deltog även Helsingin Sanomat med ett heldagsprogram för ungdomar - #päiväpåsvenska - i Sanomahuset.
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Svenska nu anordnade rap-workshoppar tillsammans med den svenska rapartisten Jesse P i Sanomahuset
Helsingin Sanomats evenemang #päiväpåsvenska 6/11. (Bild: Hanaholmen)

De självstyrande områdenas ställning och delaktighet
De självstyrande områdena i Norden – Åland, Färöarna och Grönland – deltog aktivt i Nordiska ministerrådets
verksamhet inom ramarna för Helsingforsavtalet och deltog i möjligaste mån fullt ut i enlighet med Ålandsdokumentet. Samordningen mellan de självstyrande områdena fortsatte, i synnerhet när det gäller att effektivisera implementeringen av Ålandsdokumentet och upprättande av eventuella nya riktlinjer.
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NORDISKT SAMARBETE INOM OLIKA SEKTORER

Kultursamarbete
Den stora samnordiska kultursatsningen Nordic Cool 2013 på Kennedy Center i Washington DC i USA inledde
kulturåret 2013. Under en månads tid (17/2–17/3-2013) bjöd den nordiska festivalen de amerikanska besökarna
på dans, teater, musik, bildkonst, litteratur, formgivning, filmer och matkultur, för att inte glömma våra nordiska värderingar, den nordiska naturen, hållbar utveckling, innovationer, barns välbefinnande och rättigheter,
jämställdhet och mångfald. Över 700 konstnärer från samtliga nordiska länder och självstyrande områden deltog i evenemanget. Festivalen fick stor uppmärksamhet i USA. Kulturminister Arhinmäki deltog i öppningsceremonin. Från Finland deltog bland annat bildkonstnären Kaarina Kaikkonen med sin stora installation ”Are we
still afloat” i entréhallen på Kennedy Center samt Tero Saarinen Dance Company, Tangoorkestern Unto, Tammerfors arbetarteater, Wimme och Signmark. Kapellmästare för öppningskonserten var Sakari Oramo, som
tillsammans med sin pappa Ilkka Oramo deltog i en paneldiskussion om nordiska tonsättare och musik på Finlands ambassad.
Finland gav stöd till de finländska artisterna och konstnärerna och deltog på detta sätt i kostnaderna för kultursatsningen.

Kaarina Kaikkonens installation "Are we still afloat" i entréhallen till Kennedy Center
(Bild: Bodil Tingsby, norden.org)

I mitten av juni hölls det ett kulturforum i Köpenhamn där temat var kulturministrarnas nya nordiska kulturstrategi 2013–2020. Syftet med forumet var att ge deltagarna verktyg för att genomföra strategin, för att strategin
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på ett så bra sätt som möjligt kan uppfylla sitt uppdrag för att främja den nordisk kulturen. Viktiga aktörer i
detta var bland annat Norden hus och institut och Kulturkontakt Nord i Finland. Kulturstrategin förankras allt
mer i verksamhetsplanerna hos dessa aktörer, med utgångspunkt i utvärderingen av den påbörjade verksamheten.
Under sitt ordförandeskap för Nordiska ministerrådet fick Sverige som första nordiska land under 2013 dra
nytta av kulturstrategins fem teman (Det hållbara Norden, Det kreativa Norden, Det interkulturella Norden, Det
unga Norden och Det digitala Norden) för att bygga upp och genomföra sitt sektorprogram.
Det arrangerades en fantastisk prisutdelningsgala för Nordiska rådets priser i operahuset i Oslo i samband med
den årliga sessionen. Nytt för i år var att prisutdelningen direktsändes i tv i alla de nordiska länderna och att
vinnarna avslöjades först på själva prisutdelningsceremonin. Detta kommer man att fortsätta med även i framtiden.
Finland kammade hem två av de fem priserna. Nordiska rådets pris för barn- och ungdomslitteratur delades ut
för första gången. Priset gick till Seita Vuorela och Jani Ikonen för boken ”Karikko”. Musikpriset vanns i år av
Pekka Kuusisto. De tre resterande priserna gick till Danmark. Prissumman för varje pris uppgick till 350 000
danska kronor (cirka 47 000 euro).

Priset för barn- och ungdomslitteratur gick till Seita Vuorela och Jani Ikonen.
(Bild: Magnus Fröderberg, norden.org)

Priset för barn- och ungdomslitteratur administreras av Nordens hus i Reykjavik. Priset är inte endast ett pris,
utan har även som syfte att via olika evenemang främja läslusten bland barn och ungdomar. Under det gångna
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året har man också anordnat populära skrivarskolor för ungdomar på Biskops-Arnö i Sverige. Även översättning
av barn- och ungdomslitteratur uppmärksammas.
KreaNord har arbetat för att främja förutsättningarna för aktörerna inom kulturen och de kreativa näringarna
att bedriva sin verksamhet i de nordiska länderna. Målet var att under åren 2013–2015 stärka rollen för den
nordiska kulturen och de kreativa näringarna i Europa genom att bland annat uppmärksamma företagandet,
finansieringen och internationaliseringen samt utbytet av erfarenheter och även att bedriva samarbete. KreaNord har Nordiska ministerrådets mandat fram till slutet av år 2015.

Samarbete på utbildnings- och forskningsområdet
Ministerrådet för utbildning och forskning fortsatte arbetet med att genomdriva sin strategi för 2011–2013,
"Kunskap för grön tillväxt och välfärd". Ordförandelandet Sveriges särskilda fokusområden var förebyggande av
ungdomsarbetslöshet, jämställdhet, ett hållbart nordiskt välfärdssamhälle och stärkandet av de nordiska ländernas konkurrenskraft.
De nordiska utbildnings- och forskningsministrarna sammanträdde i Rosenbad i Stockholm i april. Ministrarna
diskuterade med utgångspunkt i expertanföranden högskolornas verksamhetsklimat och dess förändringar i de
nordiska länderna samt yrkesutbildningens kvalitet, attraktionskraft och strävan att minska avbrytandet av studierna. Ministrarna diskuterade även möjligheten att koncentrera samarbetet och arbetsfördelningen rörande
högskoleutbildningen mellan de nordiska länderna samt förutsättningarna för att gradvis öppna nationell forskningsfinansiering i syfte att stärka det gemensamma forskningsområdet.
Inom det nordiska språksamarbetet låg fokus på barns och ungdomars språkkunskaper. Organiseringen av
språksamarbetet förnyades med utgångspunkt i den utvärdering som gjorts beträffande verksamheten och
strukturerna i samarbetet. Föreningen Nordens Förbund valdes att sköta de administrativa uppgifterna vid det
nordiska språksamarbetets koordineringsenhet för åren 2014–2018.
Behandlingen och genomförandet av förslagen i expertutvärderingen ”Vilja till forskning” (2011), som sammanställdes för att utveckla det nordiska forskningssamarbetet, avslutades. Förslagen handlar om att stärka FoUsamarbetet, samarbetet mellan forskningsområden i de nordiska länderna och Europa, forskarnas mobilitet och
samarbetet inom forskningsinfrastruktur. Stadgereformen för Nordforsk blev färdig och expertgruppen för
forskning utarbetade en rapport om samarbetsorganisationernas administrativa ställning och finansiering inom
den nordiska forsknings- och utbildningssektorn. Målet är att stegvis föra över hanteringen av institutens
samnordiska finansiering till Nordforsk. Nordforsk fick till uppgift att göra en analys av fokusområdena för det
nordiska forskningssamarbetet och en utvärdering av samarbetsorganisationernas vetenskapliga relevans och
kvalitet.
De pågående stora samnordiska forskningsprogrammen - toppforskningsprojektet på klimat-, miljö- och energiområdet (2009–2013), eScience (2011–2014) samt det omfattande forskningsprojektet på utbildningsområdet
”Education for Tomorrow” (2012–2016) - fortsatte under samordning av Nordforsk. Inom ramen för forskningsprogrammet ”Education for Tomorrow” gjorde man en utlysning om en toppforskningsenhet. Bland ett
stort antal sökande valdes Helsingfors universitets ”Justice through Education”-projekt till toppforskningsenhet.
Inom forskningsprogrammet pågår fem gemensamma forskningsprojekt mellan nordiska högskolor. Finland
leder forskningsprojektet om vuxenutbildning och vuxnas lärande.
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Det nordiska avtalet om tillträde till högre utbildning (1997) förnyades. Som avtalets depositarie begärde Finland att en utvärdering görs av avtalets innehåll och framtida relevans. Utvärderingen genomförs 2014.
Nordplus- och Nordic Master-programmen fortsatte och det finska deltagandet var fortsättningsviss aktivt. Man
beslutade att starta tre nya Nordic Master-program på följande områden: Cold Climate Engineering, Glass Design och Cultural Leadership. CIMO valdes till samordnare för nästa fyraårsperiod.
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) påbörjade en ny fyraårsperiod 2013. NVL:s verksamhet inriktar sig på
fem teman: flexibilitet i utbildningen, arbetsplatsen som inlärningsmiljö, att identifiera och tillägna sig det man
lärt sig, vägledning till vuxna samt utvecklandet av kreativa och innovativa kunskaper inom utbildning. NVL ordnade en nordisk konferens om vägledning för vuxna i Göteborg i mars. NVL bidrog till att stärka informationsförmedling och erfarenhetsutbyte inom vuxnas lärande i Norden genom att förnya sin kommunikationsstrategi
och webbplats. Som en del av Nordiska ministerrådets globaliseringsprojekt kom man bland annat ut med rapporten ”Uddannelse for voksne", i vilken man utreder vuxnas utbildningsmöjligheter i de nordiska länderna och
de självstyrande områdena. Det nordiska PIAAC-nätverket (OECD:s program för internationell vuxenforskning,
The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) fortsatte sitt samarbete för att upprätta en nordisk databas.
På Danmarks initiativ höll man ett seminarium om skillnaderna och likheterna mellan systemen för grund- och
andra gradens utbildning med målsättningen att finna bästa praxis.
År 2013 startades det sektorövergripande programmet Hållbar nordisk välfärd. På utbildningsområdet beslutade man om åtgärder för att förbättra kvaliteten på inlärningen i arbetet och att säkerställa ett tillräckligt stort
antal platser inom yrkesutbildningen som erbjuder inlärning i arbetet samt utöka informationsutbytet mellan
skolor, företag, myndigheter och övriga aktörer. Dessutom arbetar man för att stödja åtgärder för att få ungdomar som befinner sig utanför utbildningsystemet att återgå till utbildningen genom att skapa en nordisk databank med exempel på åtgärder som varit framgångsrika. Inom forskningsområdet beslutade man att utreda
den nordiska välfärdsmodellens framtida utmaningar och möjliga lösningar samt bakgrundsfaktorer till ojämn
fördelning när det gäller hälsa och välbefinnande. När det gäller klinisk forskning strävar man efter att förenkla
förfarandena och främja forskningsmöjligheterna.
Den nordisk-ryska arbetsgruppen fortsatte med implementeringen av målen i samarbetsdokumentet mellan
Nordiska ministerrådet och det ryska utbildnings- och forskningsministeriet. Man beviljade även medel till nordisk-ryska samarbetsprojekt inom högre utbildning och forskning med finansiering från SIU, NordForsk och det
ryska utbildnings- och forskningsministeriet.
Som en del av utvecklandet av MR-U:s verksamhet förnyades strukturen genom att man upphörde med de
permanenta expertgrupperna i slutet av 2012. Man beslutade att de i framtiden vid behov kan ersättas av tillfälligt tillsatta arbetsgrupper.

Miljö
Sveriges ordförandeskapsperiod inleddes med miljöministrarnas möte i Jukkasjärvi i norra Sverige i februari. På
Sveriges miljöministers initiativ hölls det back-to-back med de arktiska ländernas inofficiella miljöministermöte,
som ministern även var ordförande för. Sverige betonade i och med uppföljningen av Rio+20 de globala målen
för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals) och de nordiska ländernas satsningar på det kommande SDG-arbetet. Finland presenterade arbetet med utvecklandet av kompletterande kriterier för välfärd
23

(BKT+) som inleddes under Finlands ordförandeskapsperiod och Sverige åtog sig uppgiften att leda det fortsatta
arbetet. Dessutom fäste Sverige stor vikt vid klimatfrågor samt resurseffektivitet och kemikaliefrågor, både på
mötet och under hela sin ordförandeskapsperiod.
I början av år 2013 trädde det nya åtgärdsprogrammet för det nordiska miljösamarbetet i kraft. Det godkändes
på Nordiska ministerrådets session i Helsingfors i oktober 2012. Åtgärdsprogrammet styr miljöarbetet inom
Nordiska ministerrådet 2013–2018. I programmet betonas påverkan på internationell nivå och EU-nivå, åtgärder för att stärka den nationella miljöpolitiken i de nordiska länderna och kontakter med olika regionala aktörer.
Ämbetsmannakommittén för miljö ansvarar för genomförandet av programmet samt styrningen av de åtta
permanenta arbetsgrupperna via projektsamarbete inom sektorn. Grupperna består av 1–2 nationella representanter som kommer från miljöministeriet eller olika ämbetsverk i länderna (i Finland SYKE, TUKES och Forststyrelsen). Finland är för närvarande ordförande för två arbetsgrupper: NOAK-gruppen som stödjer klimatförhandlingarna samt den för ämbetsmannakommittén för miljö och ämbetsmannakommittén för ekonomi och
finanspolitik gemensamma miljö- och ekonomigruppen. Arbetsgruppernas verksamhet och projektförberedelser
stöds av gruppernas koordinatorer, varav tre stycken för närvarande är verksamma på finska institut och ämbetsverk. Under 2013 utvecklades gruppernas administrativa verksamhet och styrnings- och ansvarsfördelningen utreddes i form av ett separat projekt.
Miljösektorn och dess arbetsgrupper har aktivt deltagit i att införa rekommendationerna i statsministrarnas
rapport Grön tillväxt, i synnerhet när det gäller resurseffektivitet och minskningen av mängden avfall, med textilproduktion och -förbrukning som ett konkret exempel. På miljösektorns initiativ bidrog man till rekommendationen om samverkan mellan utvecklingssamarbetet och miljösektorn för förebyggande av klimatförändringen genom att låta göra en utredning om stödformerna för fossila bränslen och alternativa förfaranden i utvecklingsländerna.
Nordiska ministerrådets projekt Nordic Built har framskridit väl och man har deltagit i projektet tillsammans
med arbets- och näringsministeriet. Arbetet med gränshinder inom byggande, som leds av Sverige, har däremot
inte varit särskilt aktivt under 2013.
Övrigt nordiskt samarbete
Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO presenterade i februari sin verksamhet för Nordiska ministerrådet,
inklusive resultatet för investeringsfonden och behovet av en ökning. Förhandlingarna avslutades i slutet av
året, och fonden kompletteras 2014–2016 med hjälp av tilläggssatsningar från de nordiska länderna och Nordiska ministerrådet. I slutet av 2013 beslutade samarbetsministrarna tillsammans med näringsministrarna att
Nopef (Nordiska projektexportfonden) ska anslutas till NEFCO som en separat fond med fokus på klimat-,
energi- och miljöutmaningar och stärkande av nordiska små och medelstora företags konkurrenskraft på dessa
områden.
Finlands miljöministerium anordnade i samarbete med Sverige, Norge, Danmark, UNEP och Stockholm Resilience Center en internationell expertworkshop på temat ”Planetary boundaries and environmental tipping
points” i Genève i november 2013. Temat togs upp redan under Finlands ordförandeskapsperiod. Evenemanget
anordnades med finansiering från Finland och Nordiska ministerrådet. 60 personer från över 20 länder deltog.
Det främsta resultatet av evenemanget var att bärförmåga (nio kritiska tröskelvärden identifierades) ska lyftas
fram på ett konkret och lösningsinriktat sätt. Finland har presenterat resultaten i FN:s arbetsgrupp för hållbar
utveckling, där Finlands och de nordiska ländernas arbete har fått ett gott mottagande.
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Det årliga mötet för parterna ansvariga för den nordiska områdesanvändningen, Nordiskt Planmöte, hölls på
Island i augusti. I september hölls de Nordiska byggmyndigheternas (NBM) möte i Köpenhamn, då man bland
annat behandlade byggavfall/materialeffektivitet, energieffektivitet och metoder för godkännande av byggmaterial.

Näringslivs-, energi- och regionalpolitik
Ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik hölls i oktober i Stockholm. Under näringslivsdelen redogjordes för den närings- och innovationspolitiska konferensen i Stockholm som hölls i mars 2013. Man behandlade också gruvprojektet NordMin och hur det utvecklats. Det nordiska samarbetsprogrammet för näringsoch innovationspolitik 2014–2017, som sammanställts under Sveriges ordförandeskap, behandlades. Man gick
ingående igenom programmets huvudteman och de delar av programmet som länderna har ett eget ansvar för,
inbegripet programutkastet från Finland om tillväxtförutsättningarna inom kulturella näringar.
Regiondelen bestod av två relativt omfattande temadiskussioner. Dels diskuterades den demografiska utvecklingen och regionernas dragningskraft, dels det gränsöverskridande samarbetet och dess framtid. Agendan för
finska och svenska statssekreterarens möte var beredningen av strukturfondprogrammen, regionförvaltningsreformen och beaktandet av EU:s Östersjöstrategi i programarbetet.
Energidelen behandlade det nya åtgärdsprogrammet för det nordiska energipolitiska samarbetet 2014–2017. På
mötet redogjordes för lägesrapporten om elmarknaderna och utvärderingen av Nordisk energiforskning (NEF).
Ett diskussionsämne var utmaningarna inom energipolitiken efter 2020 och Nordens roll i detta.
Samtliga tre delar innefattade behandling av målsättningarna i generalsekreterarens moderniseringsprogram.
Näringslivs- och innovationspolitik
Under Sveriges ordförandeskap fokuserade man särskilt på beredningen av det nordiska samarbetsprogrammet
för näringslivs- och innovationspolitik 2014–2017. Huvudparten av ämbetsmannakommitténs möten under det
gångna året ägnades åt beredningen av programmet och man höll av den anledningen fler möten än normalt.
Det svenska forskningsinstitutet Tillväxtanalys assisterade i det praktiska arbetet.
Under ordförandeskapsperioden följde man hur olika projekt utvecklats: i synnerhet gruvprojektet NordMin
samt sammanställandet av Nordic Built-dokumentet på byggbranschens område och det praktiska genomförandet av projektet som Nordic Innovation ansvarade för. På ministermötet i Stockholm delade man även ut
förstapriset i Nordiska ministerrådets tävling Nordic Built Challenge. Vinnaren var det danska projektet Ellebo
Garden Room.
Under hösten färdigställdes en detaljerad statistikrapport om nordisk export som publiceras i början av 2014.
Inrättandet av en nordisk cleantech-beskickning i Masdar i Abu Dhabi utreddes av Nordic Innovation. Nordic
Innovation satte även igång med förberedelserna för samarbetet om nordiskt exportbefrämjande med utgångspunkt i det Team Norden-initiativ, som statsminister Jyrki Katainen lanserade vid öppningssessionen på Nordiska rådets session i Oslo.
Generalsekreterarens moderniseringsmål diskuterades särskilt på höstmötet. En inledande diskussion fördes
om förvaltningsmodellen för den viktigaste aktören inom det praktiska programarbetet, det vill säga Nordic
Innovation, och man planerade det kommande gemensamma mötet mellan Nordic Innovations styrelse och
ämbetsmannakommittén, som kommer att hållas i början av 2014. Den minskade budgetfinansieringen med25

förde utmaningar för verksamheten, men genom att koncentrera en betydande del av projektverksamheten till
Nordic Innovation effektiviseras verksamheten.
Energipolitik
Under Sveriges ordförandeskap låg fokus på elmarknaderna och samarbetet kring förnybar energi och energieffektivitet. Under ordförandeskapsperioden arrangerades det två ordförandeskapskonferenser om den nordiska
elmarknaden och därutöver en konferens om framtidens energiforskning i Norden.
Åtgärdsprogrammet för det nordiska energipolitiska samarbetet 2014–2017 färdigställdes och godkändes genom skriftligt förfarande efter ministermötet. Enligt programmet är målet för de nordiska ländernas energipolitiska samarbete att främja en stabil och säker energiförsörjning samt hållbar tillväxt och välbefinnande för invånarna i länderna. Energisamarbetet skall, när det handlar om konkreta energipolitiska åtgärder, fokusera på
områden där det skapar särskild nytta och mervärde. EU sätter fler ramar för samarbetet än tidigare. Länderna
är inte alltid eniga om EU:s mål, men det finns utrymme för samarbete inom exempelvis den praktiska implementeringen av direktiven. De huvudsakliga samarbetsområdena är elmarknaden, energieffektivitet, förnybar
energi och energiforskning. Dessutom finns det horisontella områden, såsom trafikfrågor kopplade till energi.
Utvärderingen av Nordisk energiforskning (NEF) som inleddes år 2012 blev färdig och presenterades på ministermötet. Ämbetsmannakommittén beslutade att dessutom låta göra en analys om verkningarna av rekommendationerna i utvärderingen. Analysen ligger till grund för det slutliga beslutet om riktningen för NEFs verksamhet. Beslutet fattas i början av 2014.
Arbetet med att utveckla elmarknaden fortsatte under 2013 i enlighet med den handlingsplan som antogs tidigare. Handlingsplanen betonar vikten av nordiska nätverksinvesteringar och -planer samt förvaltningen av elsystemen och integreringen av förnybar energi i det nordiska elförsörjningssystemet. Samarbetet kring efterfrågeflexibiliteten på den nordiska elmarknaden var prioriterat och man rapporterar till ministrarna i ämnet under
2014. Utvecklingsarbetet med målet att införa en gemensam detaljhandelsmarknad för el fram till år 2015 fortsatte under NordREGs ledning.
På området för förnybar energi var det aktuellt med en diskussion om EU:s politik inom förnybar energi i de
nordiska länderna efter 2020. I de nordiska länderna följde man även med hur EU:s meddelanden på detta område implementerades. Ett annat ämne var samarbetsmekanismerna i EU:s direktiv om förnybar energi och där
är i synnerhet havsvindkraft ytterst centralt. Arbetsgruppen för glest befolkade områden lät göra samhällsekonomiska och tekniska utredningar om det på vindkraft baserade pumpkraftverket på Suðuroy på Färöarna.
Inom samarbetet om energieffektivitet var aktuella ämnen energieffektivitet i små och medelstora företag,
konsekvenser av EU:s energieffektivitetsdirektiv för de nordiska slutanvändarmarknaderna, nordisk harmonisering av kvalificeringssystemen för leverantörer av energitjänster och NORSYN, det vill säga det treåriga samarbetet 2012–2015 mellan de nordiska kontrollmyndigheterna om en effektivisering av övervakningen av kraven
på produkters energieffektivitet.
Regionalpolitik
Rapporteringsåret präglades av inledningen på sektorns nya samarbetsprogram för 2013–2016. I slutet av februari hölls ett första möte då de arbetsgrupper som medverkar i genomförandet av programmet – välfärd/demografi, de arktiska områdena, grön tillväxt/innovation, grön tillväxt/planeringssamarbete och hållbar
stadsutveckling – sammanträdde för första gången. Finland är ansvarigt för arbetsgruppen för grön tillväxt/innovation.
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Andra centrala frågor under det svenska ordförandeskapet var tryggande av finansieringen av demografiprojektet samt att stärka det gränsregionala samarbetet och förnya dess finansiering. Finansieringen av demografiprojektet, som inleddes 2012, utökades med fyra miljoner danska kronor. Det årliga gränsregionala forumet
och tillhörande seminarium om gränsregionalt samarbete hölls i Malmö i början av november. Forumet behandlade ingående de nordiska ländernas gränsregionala samarbete, som finansieras av både EU och Nordiska ministerrådet. Diskussionerna om ett förnyande av finansieringsmodellen för det gränsregionala samarbetet som
inleddes år 2012 fortsatte under hela första halvåret. I oktober beslutade man att dela finansieringen mellan
tolv gränsregionala samarbetskommittéer åren 2014–2016, vilket förbättrar deras förutsättningar för att planera sin verksamhet.
I enlighet med det nya samarbetsprogrammet utförde man i början av året en analys och utvärdering av Västnordenfondens verksamhet. Oxford Researchs rapport presenterades i början av sommaren och man förde en
dialog om den med Västnordenfonden under återstoden av året. I utvärderingen konstaterades behov av att
effektivisera förvaltningen av fonden och förtydliga dess verksamhetssätt. Man diskuterade också alternativ för
att organisera om verksamheten. Ändringen av reglerna för fondens verksamhet och åtgärderna för att effektivisera förvaltningen skjuts fram till år 2014.
I början av året beslutade ämbetsmannakommittén att upphöra med utvecklandet av den gränsregionala nordiska databasen (StatNord), eftersom man inte lyckats finna en permanent lösning för dess finansiering.
Granskningen av ämbetsmannakommitténs verksamhetssätt, som inleddes föregående år, fortsatte. Sektorns
projektmedel riktades in på ett strategiskt sätt i syfte att genomföra samarbetsprogrammet och inga enskilda
ansökningar togs till behandling. På mötena avsatte man tid till temadiskussioner.
Forskningscentret Nordregios nya direktör Kjell Nilsson påbörjade sitt uppdrag i början av året. Under sin introduktionsperiod besökte Nilsson Helsingfors, där han träffade finska tjänstemän och forskare verksamma inom
området regional utveckling. I oktober anordnade Nordregio evenemanget Nordregio Forum utanför Stockholm, på temat Attraktionskraft Norden. Man planerar att göra forumet till ett årligt evenemang arrangerat av
ordförandeskapslandet.

Nordiskt samarbete inom ekonomi- och finanssektorn
Under Sveriges ordförandeskapsperiod sammanträdde de nordiska finansministrarna endast en gång. Mötet
hölls i Oslo i oktober i samband med Nordiska rådets session. På mötet diskuterades i synnerhet situationen på
bostadsmarknaderna i de nordiska länderna och aktuella frågor rörande finansmarknaden.
På ämnet bostadsmarknader diskuterade man utifrån en samnordisk utredning bland annat hushållens skuldsättningsgrad, prisutvecklingen på bostäder, skattesystemen och faktorer som påverkar hyresbostadsmarknaden. Efter finanskrisen har priserna på bostäder stigit rejält i Sverige och Norge, medan de sjunkit kraftigt i
Danmark och på Island. Byggandet av nya bostäder har sjunkit i alla de nordiska länderna. Hushållens skuldsättning har ökat i samtliga nordiska länder under 2000-talet. Återbetalningstiden för bolånen är betydligt kortare i
Finland än i de övriga nordiska länderna. Utmaningarna på bostadsmarknaden varierar i viss mån mellan länderna. Prisutvecklingen på bostäder och hushållens skuldsättningsgrad är ett mycket uppmärksammat ämne. I
diskussionerna poängterades att det är viktigt att varje land har tillräckligt med verktyg för att påverka finansoch lånemarknaden och trygga en stabil utveckling av realekonomin.
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Beträffande aktuella EU-frågor låg huvudfokus på finansmarknaden. Regleringen av finansmarknaden kräver en
allt större harmonisering, vilket inte möjliggör en särskilt stor flexibilitet. Förhandlingarna är komplicerade och
mycket detaljerade och implementeringstiden är mycket kort. Centrala frågor som ministrarna diskuterade var
bankernas soliditet och likviditetsreglering, bankunionen och krislösningsdirektivet. En omfattande, gränsöverskridande bankverksamhet medför behov av ett nära samarbete och en likartad implementering av regleringsramen.
I samband med ministermötet höll man även en temadiskussion med utgångspunkt i Nordic Economic Policy
Review. Målet med publikationen är att producera aktuell forskning om ekonomisk politik för beslutsfattare.
Temat denna gång var ungdomsarbetslöshet. Enligt policyrekommendationerna är det för att förebygga arbetslöshet centralt att upprätthålla tillväxten i ekonomin, med andra ord att värna om förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Utbildning och en mindre sanktion kopplad till arbetslöshetsskyddet bidrar enligt undersökningar
till ökad sysselsättning. Ungdomsarbetslöshet var ett tema för Sveriges ordförandeskap.
Den gemensamma nordiska förhandlingsprocessen om ett informationsutbytesavtal med så kallade skatteparadis befinner sig i slutskedet. Tack vare gemensamma förhandlingar har de nordiska länderna stärkt sin förhandlingsposition. Förhandlingsprocessen fortsätter med några skatteparadis.
Nordiska konjunkturgruppen gav i december ut rapporten ”Economic Outlook in the Nordic Countries 2014”.
Den tväradministrativa miljö- och ekonomigruppen fortsatte sitt arbete. Under rapporteringsåret färdigställdes
bland annat en rapport om ekonomiska styrmedel inom den nordiska miljöpolitiken.

Jord- och skogsbrukssektorn samt fiske- och livsmedelssektorn
Ministerrådet för jord- och skogsbruk, fiske, vattenbruk och livsmedel sammanträdde en gång under året. Det
traditionella sommarmötet hölls i slutet av juni i Åre i Sverige. Ett tema för det svenska ordförandeskapet var en
modern landsbygd. På dagordningen för sommarmötet stod bland annat bioekonomi, antibiotikaresistens, budgetprioriteringsfrågor samt private-public-partnership inom förförädling av växter.
Innan ministermötet fördes en politisk dialog om den moderna landsbygden, där man behandlade teman som
en ökning av landsbygdens livskraft, attraktionskraften för boende på landsbygden och företagande.
Ministermötet ansågs framgångsrikt och givande till sitt sakinnehåll. Ordförandelandet har emellertid framhävt
det låga deltagandet bland ministrarna, och länderna har diskuterat metoder för att öka den politiska relevansen och intresset.
I januari bjöd Estland för första gången på länge in till ett möte för samarbetsorganet NB8-FAFF mellan de nordiska och baltiska länderna. Diskussionerna var givande, men ledde inte till några konkreta åtgärder. Det bestämdes dock att man skulle fortsätta att hålla möten under de kommande åren. Ordförandelandet för NB8FAFF 2014 är Norge.
ÄK-FJLS (Exekutiv): Exekutiva ämbetsmannakommittén
De mest centrala frågorna för Exekutiva ämbetsmannakommittén under 2013 var fördelningen av budgetnedskärningarna under 2014 mellan olika förvaltningsområden och projekt. Det hölls ett extra möte om budgetnedskärningarna på våren i syfte att försöka uppnå samförstånd mellan länderna. På flera möten behandlades
bioekonomi, som även blir ett centralt tema under Islands ordförandeskapsperiod 2014. Det nya nordiska pro28

jektet Ny nordisk mat II utvärderas och det fördes livliga diskussioner om en fortsättning på projektet. Projektet
har fått synlighet och bra respons, och man diskuterar fortfarande en fortsättning på det. Exekutiva ämbetsmannakommittén sammanträdde fem gånger under 2013.
Jordbrukssektorn
Under Sveriges ordförandeskap var ett tema den moderna landsbygden, och Sverige arrangerade två konferenser kring temat. I ämbetsmannakommittén för jord- och skogsbruk tog man upp det samnordiska projektet
inom förförädling av växter (PPP) och problemen med finansieringen av det.
NKJ
Nordiskt Kontaktorgan för Jordbruksforskning (NKJ) har som främsta mål att främja en kunskapsbaserad nordisk
jordbruks- och livsmedelssektor. NKJ ger stöd åt nordiskt forskningssamarbete inom sektorn och strävar till att
påverka den politiska diskussionen på nationell, nordisk och europeisk nivå. Ordförandeskapet i NKJ har innehafts av Danmark och sekretariatet är placerat i anslutning till NordForsk i Norge.
2013 avskaffades NOR (Nordiskt organ för renforskning) och den administrativa delen överfördes till NKJ. Finland, Sverige och Norge undertecknade ett samarbetsavtal enligt vilket varje land håller i ett roterande ordförandeskap på en period om två år och anordnar gemensamma möten och ett seminarium eller motsvarande
under den egna ordförandeskapsperioden.
Island har haft ansvar för att driva Arctic Bioeconomy-projektet och inom ramen för det anordnades ett seminarium hösten 2013. Ett slutseminarium hålls i september 2014. NKJ har föreslagit och fått flera nordiska representanter till arbetsgrupper i EU:s bioekonomipanel.
Ny nordisk mat
Ny nordisk mat II (NNM II) är ett program under Nordiska ministerrådet för perioden 2011–2014. Det är främst
ett kommunikationsprogram som har som mål att förmedla information och öka kunskaperna om nordisk mat
och nordiska råvaror. Programmet stärker den gemensamma nordiska matkulturen och utgår från de särdrag
som präglar vår region: renhet, enkelhet, säkerhet och etik. NNM II-programmets värdegrund står skriven i deklarationen Nytt nordiskt kök. Programmet administreras av en styrgrupp vars ordförande är från Åland. Under
2013 hölls det tre möten i styrgruppen (på Färöarna, i Sverige och under en telefonkonferens). Styrgruppens
ärenden bereds av en arbetsgrupp, som under 2013 hade två möten, båda i Sverige.
Under 2013 fortsatte man att driva de projekt som valts ut i programmets inledningsskede. Förra året utgavs
publikationen Nordic Food Diplomacy i japansk och rysk version, samarbetet mellan mat- och reseorganisationer fördjupades liksom åtgärderna för utvecklandet av aktiviteterna, i synnerhet inom de kreativa branscherna.
NNM II arrangerade eller var samarbetspartner vid flera olika evenemang och seminarier över hela världen,
bland annat kulturfestivalen Nordic Cool i Washington, Nordic Design and Innovation Week i Shanghai,
Sustainable Nordic Street Food i San Fransisco, ambassadevenemanget Mode, design, arkitektur och mat i Toronto samt JaJaJa-festivalen i London tillsammans med NOMEX. Programmet NNM II anordnade förra året tillsammans med ordförandelandet Sverige flera internationella konferenser i Sverige om bland annat hållbara
mattjänster, gatu- och evenemangsmat och småföretagande inom livsmedelsbranschen. Programmet NNM II
var starkt närvarande även på Eurovisionsschlagerfestivalen i Sverige och på konferensen World Travel Summit.
Alla evenemangen rönte framgång både i form av publiksiffror och publicitet i media.
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Vårmötet för styrgruppen för NNM II hölls på Färöarna. Förutom mötet fick styrgruppen även besöka gårdar, ett forskningsinstitut för jordbruksforskning och olika företag. (Bild: jord- och skogsbruksministeriet)

I Finland presenterades NNM II bland annat på Närmat & Eko–mässan i Helsingfors Mässcentrum. Under 2013
inleddes arbetet med planeringen inför de internationella aktiviteter som ordnas i Finland under 2014, exempelvis Streat Food-evenemanget (Helsingfors) och den nordiska matmässan (Åbo).
NordGen
NordGens verksamhet har stabiliserats efter ekonomiska svårigheter år 2011. NordGen har strävat efter att
fokusera på sina kärnuppgifter. Man har arbetat för att noga anpassa verksamheten och storleken på personalen till den befintliga budgeten. NordGen har varit verksamt i sin nuvarande sammansättning i fem år, och därför anordnades ett femårsjubileumsseminarium i samband med EUCARPIA-mötet i juni förra året.
Ett viktigt projekt har varit det samnordiska växtförädlingsprojektet, som påbörjades år 2011, och vars första fas
avslutades 2013. Projektet beviljades tills vidare ett års förlängning.
Samarbete inom gödselmedel
Den nordiska samarbetsgruppen inom gödselfrågor sammanträdde i Danmark i maj 2013. Även gödselövervakningsmyndigheterna från Estland, Lettland och Litauen deltog i mötet. Syftet med arbetsgruppen är främst att
samordna de nordiska ländernas position angående gödselfrågor så att de nordiska ländernas gemensamma
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synpunkter beaktas i den genomgripande reformen av EU:s gödsellagstiftning. Nästa möte hålls på Island våren
2014, och då är det meningen att representanter från kommissionen ska bjudas in.
Fiskesektorn
Ämbetsmannakommittén för fiskeri (ÄK-Fisk) sammanträdde två gånger under Sveriges ordförandeskap, i maj
och november. Sveriges fokusområden på fiskeområdet var politiskt viktiga frågor för fiskesektorn, som exempelvis skötsel av fiskebestånd, som Sverige anordnade ett särskilt seminarium om. Ett särskilt seminarium hölls
också om skatteavdrag för bränslen vid fiske. Dessutom behandlades hållbar användning av fiskeresurserna,
grön tillväxt och andra aktuella frågor som rör fiskenäringen. ÄK-Fisk beslutade även att man skulle ta hjälp av
en arbetsgrupp bestående av forskare (AG-Fisk).
Livsmedelssektorn
Det nordiska tjänstemannasamarbetet fortsatte utöver i ämbetsmannakommittéerna även aktivt inom de tre
etablerade arbetsgrupperna NKMT (näring, matkultur och toxikologi), NMF (Livsmedelsförvaltning och konsumentinformation) och NMDD (mikrobiologi och djurhälsa/djurvälfärd).
Under NKMT:s ledning färdigställdes i oktober de nya nordiska kostrekommendationerna. De förorsakade som
väntat livliga diskussioner bland medborgarna. NMF anordnade en nordisk livsmedelsövervakningskonferens i
Bergen i februari. Temat för konferensen var ”Tillbakadragning – inte farligt bara olovligt”. NMF arrangerade ett
seminarium om EU:s förnyade livsmedelsinformationslagstiftning i Uppsala i januari. Den traditionella juristkonferensen anordnades på Island på hösten. Norge ansvarade för förberedelserna. Till NMDD:s viktigaste uppgifter hör bland annat att upprätthålla informationsförmedlingen om nordiska evenemang som rör djursjukdomar,
djurens välbefinnande och mikrobiologi. Nytt för i år var att man även tog upp antibiotikaresistens, och ämnet
behandlades på ett särskilt möte i Göteborg i september. Gruppen beviljar medel till gemensamma nordiska
projekt på NMDD-området, som exempelvis till ”Nordic-Baltic contingency group”, som anordnar beredskapsövningar på området för djursjukdomar och till utarbetandet av ett riskhanteringsverktyg för kampylobakterier
hos slaktkycklingar.
Inom ramen för det svenska ordförandeskapsprogrammet startades ett treårigt projekt om matavfall i tre delar.
Finland och Evira valdes till ledare för delprojektet om datummärkning.
Skogssektorn
Ämbetsmannakommittén för skogs arbete styrdes av sektorns nya ramprogram 2013–2016. I programmet betonas konkurrenskraftig produktion och möjligheterna inom grön tillväxt. Skogsbrukets roll som en del av nordiska bioekonomiprojekt präglade verksamheten under 2013. Ämbetsmannakommittén för skogs andra möte
ordnades i Alnarp i Sverige, där man även bekantade sig med det nordiska genresurscentret NordGen. Samnordisk skogsforsknings (SNS) ordförandeskap och sekretariat flyttades från Köpenhamn till Alnarp i slutet av 2013.
Nordic Public Private Partnership on Prebreeding in Plants (PPP)
På ministerrådets möte på Island år 2009 beslutade man att starta ett samnordiskt PPP-projekt om förförädling
av kulturväxter. Alla de nordiska länderna deltar i projektet. Dessutom är de baltiska länderna associerade medlemmar. Projektet löper på tre år (2011–2013). Den årliga budgeten för projektet är 8 miljoner danska kronor,
varav hälften är offentlig finansiering och hälften finansiering från den privata sektorn. Ländernas finansieringsandel fastställs i enlighet med Nordiska ministerrådets finansieringsskala. Finland har finansierat projektet år
2012 (711 600 danska kronor) och 2013 (696 000 danska kronor). Målet med projektet är att nordiskt främja
förförädling av växter för jord- och trädgårdsbrukets långsiktiga behov.
31

År 2013 gjordes en extern utvärdering av projektet. Projektet bedömdes huvudsakligen som lyckat, men det
kom även förslag på förbättringar som bör göras om man beslutar sig för att fortsätta med projektet. Utvärderingsgruppen pekade på brister som att finansieringssystemet var för komplicerat och en viss avsaknad av genomsynlighet i användningen av projektmedlen. Utvärderingsgruppen ansåg även att det är viktigt att de projekt som finansieras i framtiden väljs ut via en öppen ansökan. Projekten i första fasen valdes genom konsensus
i styrgruppen.
På ministerrådets möte i juni beslutade man om en andra fas för projektet för åren 2014–2017.

Social- och hälsopolitik
I ministerrådet för social- och hälsopolitik granskades under Sveriges ordförandeskap befolkningsutvecklingens
inverkan på de sociala trygghetssystemen i de nordiska länderna. Sverige anordnade bland annat en konferens
om utvärdering av och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen. Andra teman var framtida tekniska lösningar inom välfärdssektorn, kvalitetsregister och barnens rättigheter.
De nordiska social- och hälsoministrarnas årliga möte anordnades i Stockholm i juni. Ministrarna gjorde ett uttalande om hållbar nordisk välfärd. Målet med programmet Hållbar nordisk välfärd är att förbättra kvaliteten på
och jämställdheten inom utbildning, arbete och hälsa i de nordiska länderna. Det tväradministrativa programmet för åren 2013–2015 består av ett flertal utredningar och forskningsprojekt.
Ministrarna fattade beslut om att upphöra med Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) från och med
1 januari 2015. Man ansåg att institutionens betydelse som nordisk högskola och nordiskt forskningsinstitut har
minskat betydligt sedan 1980-talet. Ministrarna betonade dock att folkhälsoarbetet alltjämt väger tungt i det
nordiska samarbetet. I slutet av året fick ämbetsmannakommittén rekommendationer från den arbetsgrupp
som utredde frågan om hur forskning, utbildning och informationsutbyte inom folkhälsovetenskapen införlivas i
det nordiska samarbetet efter att NHV stängts ner.
Ministrarna godkände Nordiska handikapprådets nya mandat på ämbetsmannakommitténs förslag. Handikapprådet, som lyder under ministerrådet för social-och hälsopolitik, är ett rådgivande organ för hela Nordiska ministerrådet och fungerar som informationsförmedlare till ländernas och de självstyrande områdenas experter.
Under ministerrådets temadiskussion diskuterades psykiska problem och sjukfrånvaro sett från ett socialförsäkringsperspektiv. Temat får en fortsättning i form av en undersökning om psykisk hälsa ur genusperspektiv.
Ministrarna diskuterade även tekniska lösningar inom äldreomsorgen.
I samband med ministermötet hölls en inofficiell paneldebatt mellan ministrarna på ämnet social rörlighet och
den nordiska välfärdsmodellen.
Nordiska ministerrådet valde Sveriges tidigare sjukvårds- och socialförsäkringsminister, landshövding Bo Könberg, till att sammanställa en rapport om hur det nordiska samarbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet bör
utvecklas under de närmaste 5–10 åren. I denna hälso- och sjukvårdssektorns ”Stoltenberg-rapport” fastställs
tio potentiella nordiska samarbetsområden i ett långsiktigt perspektiv. I rapporten kartläggs den nordiska nyttan med samarbetet, specialisering, arbetsfördelning etc. Bo Könberg besökte Helsingfors på hösten och fick
Finlands syn på det kommande arbetet. Rapporten och dess rekommendationer offentliggörs på social- och
hälsovårdsministermötet i Reykjavik i juni.
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Ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik höll ett extra budgetmöte i Stockholm i oktober. Där diskuterades Nordiska ministerrådets budget för 2015 samt social- och hälsovårdssektorns långsiktiga prioriteringar i
en situation då de tillgängliga medlen inom sektorn minskar betydligt.
I september 2013 hölls den nordiska beredskapsverksamhetens konferens på Djurönäset i Stockholm. Ämnet
för konferensen var bland annat evakuering av sjukhus, medicinsk flygevakuering och beredskap för pandemier.
I anslutning till konferensen hölls ett möte med Svalbardgruppen. I oktober 2013 deltog Finland, Sverige och
Norge i övningen Barents Rescue 2013, anordnad av Norge i Tromsö. Planeringen av övningen gjordes samnordiskt. I december höll Svalbardgruppen sitt andra möte i Stockholm. Under naturkatastrofen på Filippinerna i
november utbytte man i det nordiska samarbetsnätverket för beredskap information med varandra om hjälpinsatserna och situationen för nordiska medborgare.
I oktober 2013 offentliggjordes de nordiska kostrekommendationerna, som utgör grunden för de finska kostrekommendationer som införs i början av 2014.

Jämställdhetssamarbete

Generalsekreterare Høybråten och de nordiska jämställdhetsministrarna på FN:s kvinnokommissions möte i New York i
mars 2013. (Bild: Heidi Orava, norden.org)

Jämställdhetsarbetet styrs under perioden 2011–2014 av sektorns samarbetsprogram ”Jämställdhet skapar ett
hållbart samhälle”. Sverige lyfte i sitt ordförandeskapsprogram för 2013 fram i synnerhet skillnaderna mellan
män och kvinnor samt flickor och pojkar samt jämställdhet inom pedagogik och utbildning. Jämställdhetsfrågor
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inom förskolepedagogik och utbildning behandlades på en konferens i Stockholm. Under året utreddes även de
ekonomiska konsekvenserna av deltidsarbete för män och kvinnor i Norden. En konferens på ämnet hölls i oktober 2013. I Finlands och Institutet för hälsa och välfärds (THL) regi hölls en serie expertseminarier om utveckling av riskbedömningar i förebyggande av våld i nära relationer. En jämställdhetskonsult, finansierad av ministerrådet för jämställdhet, gav ministerrådets övriga sektorer stöd för att integrera genusperspektiv i sin verksamhet.
Under ministermötet diskuterades global jämställdhetspolitik, Nordens roll i denna samt innehållet i följande
nordiska samarbetsprogram om jämställdhet. Mötet beslutade att stödja evenemanget Nordiskt Forum, som
ordnas av frivilligorganisationer och hålls i Malmö 2014. Nordiskt Forum är en del av de nordiska frivilligorganisationernas förberedelser inför 20-årsuppföljningen år 2015 av FN:s åtgärdsprogram som antogs i Peking. Ministrarna diskuterade även genusfällor i deltidsarbete.
I samband med FN:s kvinnokommissions möte (CSW) i början av mars ordnades två samnordiska sidoevenemang och ett informellt ministermöte. Ministrarna redogjorde i en paneldiskussion för hur man i Norden har
fått män och pojkar att delta i arbetet med att förebygga och minska våld mot kvinnor. I samarbete med ministerrådets miljösektor arrangerade man ett expertseminarium om kön, klimatförändring och biologisk mångfald. Ett sidoevenemang på samma tema anordnades även på Nordic Cool-festivalen i Washington.
För samarbetsorganet NIKK, Nordisk Information för Kunskap om Kön, var 2013 det första hela verksamhetsåret
i anslutning till Göteborgs universitet. NIKK gjorde på hösten den första projektutlysningen för ministerrådets
nya projektfinansiering på jämställdhetssektorn. Ämbetsmannakommittén beslutade stödja ett tiotal nordiska
och nordisk-baltiska samarbetsprojekt. Utlysningarna görs årligen.
Ämbetsmannakommittén för jämställdhet sammanträdde fem gånger. NB8-tjänstemannamötet hölls i Stockholm.

Samarbete om arbetslivet
Ett huvudtema för Sveriges ordförandeskapsperiod var bekämpning av ungdomsarbetslöshet. I Stockholm arrangerades ett nordiskt arbetsmarknadsmöte, där huvudfokus låg på ungdomar som befinner sig i en svagare
ställning och på åtgärder för att minska marginalisering i arbetsliv och utbildning bland dessa ungdomar. I samband med mötet ordnade man ett arbetstorg där varje land fick presentera bästa praxis för att bekämpa ungdomsarbetslöshet. Dessutom hölls i Stockholm i oktober en konferens om ungdomars arbetsmiljö i samarbete
med svenska ILO-kommittén och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet NIVA.
Man uppmärksammade även ungdomar på en konferens som hölls i Stockholm i november på temat utlandsföddas integration på arbetsmarknaden.
Ministerrådet för arbetsliv och parterna på arbetsmarknadens höll ett möte om nordisk arbetskraftsutbildning i
Övertorneå i Sverige i augusti. På basen av diskussionerna på mötet beslutade man göra en utredning om de
nordiska arbetskraftsutbildningssystemen. På det ordinarie ministerrådsmötet behandlades gränshinder på
arbetsområdet och det sociala området i de nordiska länderna med utgångspunkt i en rapport utarbetad av
ordförandelandet. Man diskuterade även god praxis inom företagen för att minska ungdomsarbetslösheten
utgående från en rapport. Som fortsättning på arbetsmarknadsmötet som hölls i maj gav ministrarna ämbetsmannakommittén för arbetsliv i uppdrag att tillsammans med utbildningssektorn göra en utredning om de nordiska yrkes- och läroavtalsutbildningssystemen med fokus på kopplingen mellan utbildning och näringsliv. Dessutom beslutade man att under Islands ordförandeskapsperiod arrangera en konferens med anledning av 6034

årsjubileet för det nordiska arbetsmarknadsavtalet. På konferensen presenteras slutrapporten för det år 2012
påbörjade projektet rörande utmaningar för den nordiska välfärdsmodellen.
Ämbetsmannakommittén för arbetsliv behandlade den externa utvärderingen av Nordiska Institutionen för
Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet NIVA. Institutets verksamhet upplevs fortfarande som bra och nödvändig, men man beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda styrningsförhållandena inom institutet
under 2014. Kommittén bestämde att samarbetet med jämställdhetssektorn skall intensifieras inom de projekt
som rör jämställdhet i arbetslivet. Under rapporteringsåret fäste man uppmärksamhet vid de ekonomiska följderna av deltidsarbete. Behandlingen av gränshindren som presenterades av den nordiska expertgruppen om
gränshinder fortsatte och man bestämde att ansvaret för fem av gränshindren på listan skulle läggas över på
ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik, eftersom de innehållsmässigt hör dit. Under rapporteringsåret påbörjades en analys av möjligheten att göra arbetspraktik i ett annat nordiskt land, som blir färdig våren
2014.
Arbetslivssektorns slutrapporter för globaliseringsprojekten på arbetslivsområdet som avslutades 2012 publicerades och resultaten presenterades i olika sammanhang. Arbetsmarknadssektionens utredning om ungdomar
som tillhör etniska minoriteter och funktionshindrade ungdomar avslutades under rapporteringsåret. Analysen
av ungdomars övergång från skolan till arbetslivet som påbörjades år 2011 fortsätter fram till slutet av 2014.
Sektionen fortsatte att ge stöd till det nordiska samarbetsnätverket, som har för avsikt att publicera en regional
nordisk-estnisk rapport som en del av OECD:s internationella vuxenundersökning (PIAAC).
Arbetsmiljösektionen fokuserade på främjande av en bättre arbetsmiljö och arbetshälsa. Ett projekt avslutades
under 2013. Dessutom finansierades en workshop ordnad av NIVA om arbetsförhållanden och säkerhet på arbetsplatsen för gästarbetare inom städ- och byggbranschen. Arbetsmiljösektionen beviljade fortsatt finansiering
till fyra projekt för år 2013. Två projekt handlade om gott ledarskap, ett om kopplingen mellan arbetstider och
hälsa och ett om administrering av patientströmmar. Arbetsmiljösektionen behandlade även EU:s kommande
arbetsmiljöstrategi och andra EU-frågor kopplade till arbetsmiljö samt arbetarskyddstillsyn i Norden och andra
aktuella frågor.
Inom sektionen för arbetsrätt (NAU) låg huvudfokus på aktuella direktivförslag och rättsfall i EU. Man diskuterade särskilt det verkställande direktivet om utstationerade arbetstagare. Vidare tog man upp uppföljning och
statistikföring av antalet utstationerade arbetstagare i de nordiska länderna. NAU följer antalet utstationerade
arbetstagare med utgångspunkt i olika nationella system. Man gav svar till Nordiska rådet om förekomsten av
deltidsarbete i de nordiska länderna och i svaret redovisade man även resultaten för den gemensamma nordiska utredningen om deltidsarbete som blev färdig 2013. Specialtemat för vårmötet var utmaningar med den
nordiska arbetsmarknadsmodellen. Specialtemat för höstmötet var visstidsanställningar.
I EU-informationsgruppen behandlades prioriteringarna under Irlands och Litauens ordförandeskap och man
utbytte information om och synpunkter på de projekt som är under behandling och de projekt som håller på att
förberedas av kommissionen. Man diskuterade särskilt beredningen av det verkställande direktivet om utstationerade arbetstagare och kommissionens initiativ till förenkling av lagstiftningen samt bekämpning av den gråa
ekonomin.
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Lagstiftningssamarbete och annat rättsligt samarbete
Målet med det nordiska samarbetet på det rättsliga området är att närma ländernas lagstiftning till varandra
och därmed avlägsna gränshinder och underlätta kontakterna mellan nordbor. Det är ett långsiktigt arbete som
utförs i form av praktiska lagstiftningsprojekt, samnordiska arbetsgrupper och inofficiellt samarbete mellan
tjänstemän.
Justitieministermötet 2013 hölls i Norrtälje. En del av mötet hölls tillsammans med chefer för fångvården. På
mötet diskuterades bland annat nätbrottslighet och fängelsestraff för brottslingar som tillhör gäng samt frågor
som särskilt rör kvinnliga och utländska fångar. I samband med mötet gjordes ett besök på Norrtäljeanstalten.
Det nordiska samarbetet kompletteras av Nordic-Baltic-samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna.
Målet med det är att fördjupa samarbetet samt förbättra samordningen och informationsutbytet. Hösten 2013
arrangerade Lettland ett seminarium om konfliktlösning och Estland ett seminarium om problemen med snabblån. Nästa justitieministermöte mellan de nordiska och de baltiska länderna hålls i Danmark 2014.

Nordiska justitieministermötet hölls i Rånäs i Norrtälje i månadsskiftet september-oktober.
(Bild: Roger Neumann, VG)
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ÖVRIGT NORDISKT SAMARBETE

Samarbete inom konsumentfrågor
Nordiska konsumentgruppen, som består av tjänstemän vid de ministerier i de nordiska länderna som är ansvariga för konsumentfrågor och delvis även av tjänstemän vid andra ämbetsverk inom konsumentförvaltningen,
sammanträdde två gånger under 2013. På mötet i Karlstad i juni behandlades på traditionellt sätt aktuella konsumentfrågor på nationell, EU-/EES- samt internationell nivå. Man diskuterade även ett fördjupat nordiskt samarbete. På mötet förberedde man även seminariet om skuldsättning, som ingick i Sveriges ordförandeskapsprogram och hölls i november, samt bekantade sig med svenska Konsumentverket. På mötet som hölls i Stockholm
i november tog man förutom aktuella konsumentfrågor även upp paketresedirektivet, direktivet om alternativ
tvistlösning vid konsumenttvister, förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister (ADR/ODR) samt
slutsatserna från seminariet om skuldsättning.
Nordiska konsumentnätverket, som består av representanter från de myndigheter och konsumentorganisationer som är ansvariga för konsumentfrågor i de nordiska länderna, sammanträdde i Oslo i november. Utöver aktuella konsumentfrågor diskuterades även på nätverkets möte: konsumentorganisationernas roll i konsumentrådgivning, konsumenters behov av oberoende stöd i dagens samhälle, läget för den nordiska konsumentforskningen och hållbar utveckling. På mötet tittade man även närmare på en undersökning gjord i Norge om konsumenternas beredvillighet att byta bank, försäkringsbolag, teleoperatör och energibolag.

Trafik
De nordiska länderna bedriver ett nära samarbete på trafiksektorn även om det officiella samarbetet under
Nordiska ministerrådet har upphört. I samarbetet deltar såväl trafik- och kommunikationsministeriet som de
ämbetsverk som lyder under ministeriet samt organisationer på detta förvaltningsområde.
Horisontella frågor behandlas på bland annat de nordiska och baltiska transportministrarnas halvårsmöte (det
så kallade NB8-mötet), som redan är väl etablerat. Under 2013 hölls det emellertid undantagsvis endast ett
NB8-möte i Tallinn i Estland i oktober innan ministerrådet. Värt att nämnas är också mötet för offentliggörandet
av BEATAs (Barents Euro Arctic Transport Area) transportplan (Joint Barents Transport Plan) i Narvik i slutet av
september.
Det finns etablerade samarbetsforum och arbetsgrupper under varje trafikslag. Inom luftfarten bedrivs det till
exempel samarbete inom såväl ICAO (Internationella civila luftfartsorganisationen) som NOLU (de nordiska luftfartsdirektörernas samarbetsgrupp).
Huvudparten av det nordiska samarbetet på vägområdet sker inom ramen för Nordiskt vägforum, NVF. Forumets 16 tekniska kommittéer omfattar alla de viktigaste delområdena inom väg- och trafiksektorn. Cirka 180
experter från Finland deltar i kommittéernas regelbundna verksamhet. Under 2013 anordnade kommittéerna
nio öppna seminarier. Vidare deltog under 2013 Finlands representant även i den inofficiella arbetsgruppen för
kontroll av däcks väggrepp på is.
Det nordiska samarbetet inom järnvägssektorn bygger på NIM-samarbetet mellan infrastrukturinnehavare
(Nordic Infrastructure Managers). De högsta cheferna höll ett möte i Narvik i augusti 2013. Under hösten lyftes
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särskilt harmoniseringen av de nordiska säkerhets- och materialkraven upp, och detta arbete kommer att fortsätta under 2014.
Samarbetet inom sjöfart är mångsidigt. Inom ramen för WINMOS-projektet har man fått 29 miljoner euro för
investeringar i och forskning om vintersjöfart i Finland, Sverige och Estland. Europeiska kommissionen beviljade
under hösten 2013 även ett bidrag på sex miljoner euro till ett projekt rörande trafikering av Kvarken (planering
av trafikkoncept och fartyg) och projektet sattes igång i december 2013. Vidare ordnade man och deltog i flera
nordiska seminarier om sjötransporter.
Utöver ovan nämnda aktiviteter pågår samarbetet inom olika sektorspecifika frågor fortlöpande på bilateral
nivå.

Samarbete inom räddningsarbetet
Etablerade samarbetsformer för det nordiska samarbetet inom räddningssektorn är det årliga mötet för de nordiska ministrarna ansvariga för räddningstjänst och beredskap, det permanenta ämbetsmannamötet som förbereder ministermötet, Nordiskt Mötesforum bestående av ministrarnas EU- och Nato-mötesrepresentanter, mötet för avdelningscheferna ansvariga för räddningstjänsten, mötet för högre chefer inom räddningstjänsten,
NORDRED-samarbetsgruppen och samarbetet inom förebyggande av brand, statistik, geografiska data och
forskning. Utöver dessa samarbetsformer pågår det olika Haga-projekt, enligt beslut på ministermötena.
Möte för de nordiska ministrarna ansvariga för räddningstjänst och beredskap
Mötet för de nordiska ministrarna ansvariga för räddningstjänst och beredskap hölls i Vaxholm i Sverige i juni.
Enligt uppdrag från föregående års ministerråd beslutade ministrarna om den nya Haga II-deklarationen för att
utveckla och effektivisera samhällets beredskap. Det huvudsakliga målet med deklarationen är samarbete i
Norden kring beredskapen att kunna motstå och hantera olyckor och kriser.
Avdelningschefernas möte
Sverige anordnade ett möte för avdelningscheferna i Stockholm i april. På mötet diskuterades frågor av betydelse för den nordiska samhällstryggheten och beredskapen samt aktuella evenemang i de nordiska länderna
under det gångna året. Nästa möte arrangeras av Norge.
Möte för högre chefer inom räddningstjänsten
Ett möte för de högsta cheferna inom räddningstjänsten hölls i Reykjavik i juni. I samband med mötet ordnade
Island ett seminarium om samhällssäkerhet, med fokus på nationella riskanalyser. På dagordningen på de
högsta chefernas möte stod riskanalyser, Haga II-deklarationen och en nordisk beredskapskurs på hög nivå som
hölls i Långvik i Finland i april. De högsta cheferna inom räddningstjänsten beslutade även att hålla regelbundna
videokonferenser som komplement till samarbetsmötet som hålls en gång om året. Den första videokonferensen hölls i november.
Ämbetsmannamöten och Nordiskt Mötesforum
EU-samarbetet har under året varit en flitigt återkommande dagordningspunkt både på ämbetsmannamötena
och på Nordiskt Mötesforum. Detta berodde framför allt på den pågående beredningen av beslutet om den nya
civilskyddsmekanismen i Europeiska rådet och Europaparlamentet. Förhandlingarna avslutades under året och
beslutet träder i kraft i januari 2014.
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NORDRED
NORDRED är ett avtal mellan Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island om räddningssamarbete över landsgränserna och hjälp i samband med olyckor. NORDRED-samarbetsgruppen (NORDRED Kontaktgrupp) har hand
om implementeringen av avtalet. Samarbetsgruppen sammanträdde två gånger under 2013: i Reykjavik i april
och i Köpenhamn i november. På mötena presenterades aktuella frågor i varje land och man diskuterade bland
annat räddningstjänsternas utvecklingsprojekt, storolyckor som inträffat i de nordiska länderna, bekämpning av
skogsbränder och samarbetet inom sjöräddningsverksamheten (RITS/MIRG).
Det nordiska samarbetet inom förebyggande av bränder
Det nordiska mötet om förebyggande av bränder hölls i september i Snekkersten i Danmark. På mötet presenterades aktuella projekt i de respektive länderna och man diskuterade i synnerhet möjligheterna att utveckla det
nordiska samarbetet.
Statistiksamarbete mellan de nordiska räddningsväsendena
Räddningstjänsternas statistikmöte NORDSTAT hölls i Stockholm i september. På mötet presenterades nyckeltal
för de respektive länderna och projekt för utvecklandet av statistiksystemen. Dessutom diskuterades utveckling
av datainnehållet och kvaliteten på den gemensamma statistikwebbplatsen.

Nordiska brandvarnardagen
Den nordiska expertgruppen sammanträdde i slutet
av januari i Voksenåsen i Norge för att planera det
samnordiska projektet brandvarnardagen som hålls
den 1 december varje år. En samnordisk logotyp, radioreklam och sloganen "Det piper i Norden" skapades för dagen. I Finland var den nordiska brandvarnardagen en del av den nationella brandsäkerhetsveckan.
Det nordiska samarbetet om användning av geografiska data vid krishantering fortsatte under 2013
Den nordiska samarbetsgruppen GIS i krishantering
sammanträdde två gånger: i Reykjavik i maj och i
Helsingfors i november. På båda mötena behandlades aktuella händelser i medlemsländerna och samarbetet med soldatorganisationer. Polisen deltog som
ny myndighet från Finland i båda mötena. Nästa
möte hålls i Danmark våren 2014.
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Haga-samarbetet
Haga-deklarationen har effektiviserat det konkreta nordiska samarbetet på många beredskapsområden, bland
annat utvecklingen av metoder, kriskommunikation, frivilligarbete, utbildning, övningar och räddningstjänst.
Inom det aktiva sektorsamarbetet kan utbildningssamarbetet särskilt lyftas fram. De teman som samarbetsgruppen diskuterat har bland annat handlat om e-lärande, webbaserat lärande och pedagogik. Gruppens nästa
seminarium hålls i maj 2014 i Kuopio.

Polissamarbete
Inom polissamarbetet beslutade man att intensifiera det ökande samarbetet inom arbetsgrupper och koncentrera det enbart på frågor som ger nordiskt mervärde. Antalet arbetsgrupper minskades och man satte upp
tydliga riktlinjer för deras verksamhet samt regler för rapporteringen till de högre polischeferna.

Polischeferna sammanträdde i Búðir på Island 6–8/5-2013. På bilden Búðakirkja, Vesturland, Island

Intensifieringen av polissamarbetet fortsatte. De högre polischeferna beslutade om att effektivisera informationsutbytet, tillsätta gemensamma utredningsgrupper, analysera företeelser inom cyberbrottslighet och utbyta
erfarenheter om arbetsmetoder.
På övervaknings- och larmområdet sammanställs ett expert- och specialistregister för att underlätta bättre gemensam användning av begränsade resurser i krävande situationer.
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Finland stod värd för ett nordiskt möte i november 2013, där det beslutades att utveckla det operativa samarbetet med polisen i Kina.

Invandrings- och medborgarskapsfrågor
I den nordiska samrådsgruppen på hög nivå för flyktingfrågor, NSHF, fortsatte man det aktiva samarbetet inom
invandrings- och medborgarskapsfrågor. Det huvudsakliga målet med NSHF-mötena är informationsutbyte i
invandringsfrågor mellan de nordiska länderna. I NSHF:s tjänstemannagrupp och på det tillhörande årliga ministermötet utbyter man information om invandrings- och asylfrågor. Danmark var värdland för ministermötet
hösten 2013. Ordförandeskapet övergick från Danmark till Norge vid årsskiftet. Under 2013 diskuterades bland
annat situationen i Syrien och syriska flyktingar.
Inom ramen för NSHF finns det även underarbetsgrupper på olika teman, som exempelvis återvändandearbetsgruppen, kvotgruppen och gruppen för arbetskraftsinvandring. Finland var ordförande för återvändandearbetsgruppen och höll ett möte i Helsingfors i december. Arbetsgruppens ordförandeskap fortsätter under våren
2014.
I NSHF:s samarbetsgrupp som behandlar frågor om omplacering på operativ nivå deltog även representanter
från FN:s flyktingorganisation UNHCR. På mötet behandlades aktuella frågor rörande omplacering och man utbytte erfarenheter mellan de nordiska länderna och UNHCR.
Mellan mötena har de personer som ingår i nätverket utbytt information via e-post.

Samarbete inom gränssäkerhet
Gränsbevakningsväsendet har varje år deltagit i det nordiska kustbevakningssamarbetet. I samarbetet ingår
myndigheter som ansvarar för gränsbevakningen till havs, sjöräddningen och miljöskyddet i de nordiska länderna. På mötena och i den gemensamma verksamheten fokuserar man på att hitta bästa praxis inom informationsutbyte samt utveckla det operativa samarbetet i de nordliga delarna av Östersjön.
År 2013 var Island ordförande för den nordiska kustbevakningskonferensen på direktörsnivå. Mötet hölls i Lissabon i september i samband med NACGF:s (North Atlantic Coast Guard Forum) möte. I fortsättningen kommer
mötet att ordnas separat. På så sätt minskas antalet bilaterala möten och det nordiska mötet blir mer effektivt.

Samarbete i samefrågor
Det nordiska samarbetet i samefrågor sker dels inom ramen för Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska
frågor (Nordiska rådets rekommendation 13/1962) och dels i form av gemensamma möten i samband med
Nordiska ministerrådet (inget eget ministerråd) mellan de ministrar som i Finland, Sverige och Norge ansvarar
för samordningen av samefrågorna och ordförandena för sametingen i dessa länder. I Finland har justitiemi41

nistern ansvar för samefrågorna, i Sverige jordbruksministern och i Norge förnyelse-, administrations- och kyrkoministern.
Ämbetsmannaorganet består av den finska, svenska respektive norska delegationen. I varje delegation ingår
minst tre tjänstemän som representerar regeringen och sametinget i det aktuella landet. Finlands delegation
har fyra medlemmar, varav tre företräder regeringen och en sametinget. Statsrådet utser delegationen för fyra
år i taget.
Mötena hålls i det land som innehar ordförandeskapet i ämbetsmannaorganet (växlar varje år och följer inte
Nordiska rådets eller ministerrådets ordförandeskap). År 2013 var ordförandelandet Sverige. Inget gemensamt
möte eller möte för ämbetsmannaorganet hölls under 2013.
Förhandlingarna om en nordisk samekonvention fortsatte på två möten med Norge som ordförande.
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BILAGOR

Nordiska ministerrådets budget för år 2013
Ländernas bidrag till budgeten
Nordiska ministerrådets budget uppgick till 986 726 000 danska kronor (inkl. upplupna kostnader/intäkter).
Av denna täcks största delen av de nordiska ländernas bidrag1, som fastställs med utgångspunkt i respektive
lands BNP.
De självstyrande områdena deltar inte i finansieringen av Nordiska ministerrådets verksamhet.

Land
Sverige
Norge
Danmark
Finland
Island

%-andel
30,3 %
29,3 %
22,3 %
17,4 %
0,7 %

DKK
295 281 000
285 536 000
217 319 000
169 568 000
6 822 000

Ländernas bidrag totalt 974 526 000 DKK (cirka 131 milj. euro)
Växelkurs: 7,44 DKK = 1 €
Budgetens huvudområden
Prioriteringsbudget 8,3 %
Utbildnings- och forskningssektorn 24,6 %
Kultursektorn 17,6 %
Näringslivs-, energi- och regionalpolitik 12,9 %
Miljö- och resurspolitik 8,8 %
Social- och hälsopolitik, jämställdhets- och arbetslivspolitik 6,4 %
Samarbete inom områdena finans och juridik 0,3 %
Sekretariat och övriga gemensamma funktioner 11,3 %
Närområdespolitik 9,7 %
(Totalt 100,0 %)
Budgeten för år 2013, som även kan beställas i tryckt format, finns också i sin helhet på Internet på danska på
adressen:
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2012-775
En sammanfattning av budgeten på finska finns på adressen:
http://www.norden.org/fi/julkaisut/julkaisut/2013-707

1

De BNP-baserade beräknade bidragen korrigeras så att de realiserade bidragen räknas med i de utgifter som rör det nordiska avtalet om högskoleutbyte. I nedanstående tabell över betalningsandelar tas inte hänsyn till överföringar gällande
högskoleutbytet.
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Nordiska möten, seminarier och konferenser 2013
POLITISKA RIKTLINJER FÖR DET NORDISKA SAMARBETET
Statsministrarnas samarbete
15–16/5
28–29/10
28/10
29/10
29/10
29/10

De nordiska statsministrarna, Stockholm
Möten i samband med Nordiska rådets 65 session, Oslo
De nordiska och baltiska ländernas statsministermöte
De nordiska statsministrarna
De nordiska statsministrarna och representanter för de nordiska självstyrande områdena
De nordiska statsministrarna och ordförandeskapet för Nordiska rådet.

Det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet
I de nordiska ländernas parlament hölls under rapporteringsåret plenardebatter om det nordiska samarbetet på
det säkerhets- och försvarspolitiska området. En temadiskussion hölls i riksdagen i juni.
2–3/5
september
30/10

Möte mellan de nordiska utrikesministrarna, Sandhamn
Möte mellan de nordiska utrikesministrarna, New York
Möte mellan de nordiska utrikesministrarna, Oslo

Försvarspolitiskt samarbete
14–15/3
3–4/12

De nordiska försvarsministrarna/NORDEFCO, Rovaniemi
PLMI/NORDEFCO, Helsingfors

Samarbetet mellan samarbetsministrarna
21/1
19–20/2
18/4
1–2/7
23–24/9
29/10
31/10
3/12

MR-SAM, Stockholm
Samarbetsministrarna (MR-SAM) och samarbetskommittén (NSK), Washington
NSK, Köpenhamn
NSK/MR-SAM, Stockholm, Visby
NSK/MR-SAM, Stockholm
MR-SAM/NSK i samband med Nordiska rådets 65 session, Oslo
MR-SAM och Nordiska rådets presidium, Oslo
NSK, Köpenhamn

Samarbete om utrikeshandel
30/10

Utrikesministrarnas möte i samband med Nordiska rådets 65 session, Oslo

Samarbete i utvecklingsfrågor
Allmän utvecklingspolitik
6-7/5
31/10–1/11
22–23/11

Nordic+-gruppens möte för avdelningschefer, Helsingfors
Nordic+-gruppens möte på understatssekreterarnivå
Nordic+-gruppens möte på lägre tjänstemannanivå
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Forsknings-/högskolesamarbete
10/12

Expertmöte för nordisk utvecklingsforskning och samarbete mellan högskolor, Stockholm

Nordiska utvecklingsfonden NDF
6/3
10–11/6
3/9
5/12

NDF:s styrelse, Helsingfors
NDF:s styrelse, Oslo
NDF:s styrelse, Helsingfors
NDF:s styrelse, Helsingfors

Nordiskt samarbete inom Världsbanken och finansieringsinstitut för regional utveckling
31/1–1/2

De nordiska och baltiska ländernas utvecklingsbanksmöte, Stockholm

HORISONTELLA FRÅGOR
Gränshinder och att underlätta nordbornas vardag
6–8/2
8/5
2/10
30/10
19/11

Gränshinderforum och gränshinderkonferens, Köpenhamn
Gränshinderforum, Köpenhamn
Konferens om arbetskraftens fria rörlighet, Köpenhamn
Gränshinderforum, Oslo
Gränshinderseminarium, Stockholm

Hållbar utveckling
3/6

Expertgrupp inom hållbar utveckling (BU-gruppen), Köpenhamn

Den nordliga dimensionen, gränsregionerna och de regionala råden
20.9

Möte mellan de fyra nordliga regionala råden, Köpenhamn

Ungdomssamarbete
18–20/10
24–27/10

Det nordiska ungdomsforumet Globsol 2013, Esbo
Ungdomens Nordiska råd i samband med Nordiska rådets 65 session, Stortinget, Oslo

NORDISKT SAMARBETE INOM OLIKA SEKTORER
Kultursamarbete
Möten i ministerrådet för kultur (MR-K)
19/2
23/4
30/10

Inofficiellt kulturministermöte, Washington DC
MR-K1/2013, Stockholm
MR-K2/2013, Oslo

Möten i ämbetsmannakommittén för kultur (ÄK-K)
7–8/2

ÄK-K1/2013: Köpenhamn
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21–22/3
19–20/9
4–5/12

ÄK-K2/2013, Stockholm
ÄK-K2/2013, Lund
ÄK-K2/2013, Köpenhamn

Styrgruppen KreaNords möten
18/1
23–24/5
17–18/10

KreaNord 1, Köpenhamn
KreaNord 2, Gustavsberg
KreaNord 3, Stockholm

Samarbete på utbildnings- och forskningsområdet
Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U), Ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U)
13/2
19/3
17/4
12/6
11/9
11/12

ÄK-U, Köpenhamn
extra ÄK-U, Kastrup
MR-U, Stockholm
ÄK-U, Visby
ÄK-U, Sigtuna
ÄK-U, Köpenhamn

Konferenser och andra evenemang
3/5
7/5
14/5
16/5
18–19/6
28–29/8
2/10
9–10/10
22/11
27–28/11

Konferens om parallellspråkighet, Köpenhamn
Jämställdhet i förskolan och skolan, Stockholm
Hållbar utveckling i det arktiska området, konferens i samband med Arktiska rådets möte,
Kiruna
Jobbtoppmöte, Stockholm
Forskningsinfrastruktur för en konkurrenskraftig samhällsutveckling, Lund
Hållbar nordisk välfärd, öppningskonferens, Köpenhamn
Seminarium om utbildning och reglerade yrken inom välfärdssektorerna, Köpenhamn
Nordic Master-programmet: juridiska och administrativa utmaningar – konferens, Esbo
Konferens om företagande, Köpenhamn
Forskningsinfrastruktur, nordiskt samarbete och framtiden, Stockholm

Miljö
Möten i Nordiska ministerrådet
7/2
22/2
22/3
4/6
27/8
26/9
29/10
30/10
30/10

Möte mellan miljöministrarna (MR-M), Jukkasjärvi, Sverige
Arbetsutskottet i ämbetsmannakommittén för miljö (ÄK-M), Köpenhamn
ÄK-M, Köpenhamn
ÄK-M arbetsutskott, Köpenhamn
ÄK-M. Ängavallen, Sverige
ÄK-M arbetsutskott, Stockholm
ÄK-M, Oslo
MR-M, Oslo
MR-M:s och NMR:s miljöutskott, Oslo
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Miljösektorns arbetsgrupper och ordförandelandet Sverige ordnade även temamöten och -seminarier. Med
Finland som ordförandeland anordnades en ”Planetary Boundaries”-konferens i Genève 4–5/11 i samarbete
med Stockholm Resilience Center och UNEP.
NEFCOs styrelse sammanträdde fyra gånger, varav ett möte på traditionellt sätt i ett projektland – den här
gången i Moskva, där man bland annat träffade Ryska federationens biträdande naturresursminister Gizatull.
Övrigt
21–23/8
16–17/9

Nordiskt Planmöte, Island
Nordiskt byggmyndighetsmöte, Köpenhamn
Nordic Built-programmets möten

Näringslivs-, energi- och regionalpolitik
Möten i ämbetsmannakommittén för näringsliv (ÄK-N)
Ämbetsmannakommittén för näringsliv sammanträdde oftare än vanligt på grund av beredningen av det nordiska samarbetsprogrammet för närings- och innovationspolitik.
11/2
7/3
6/5
12/6
11/9
18/10
4/12

Köpenhamn
Stockholm, närings- och innovationspolitisk konferens 5–6/3.
Köpenhamn
Stockholm
Köpenhamn
Stockholm, ministermöte 17/10.
Köpenhamn

Möten i ämbetsmannakommittén för energi (ÄK-E)
Ämbetsmannakommittén för energi sammanträdde oftare än vanligt på grund av beredningen av det nordiska
åtgärdsprogrammet för energipolitik.
27–28/2
17–18/4
12–13/6
4–5/9
18/10
30/10
28/11

Köpenhamn
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Oslo
Köpenhamn

Arbetsgrupperna som tillsatts av ÄK-E (elmarknad, energieffektivitet, förnybar energi, glest befolkade områden)
sammanträdde flera gånger.
Möten i ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (ÄK-R)
27–28/2
12/6
16/10
5/12

Kiruna
Stockholm
Stockholm
Stockholm, ÄK-R:s och Nordregios styrelses gemensamma möte hölls i samband med mötet

Arbetsgrupperna som tillsatts av ÄK-R sammanträdde flera gånger under året.
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Nordiskt samarbete inom ekonomi- och finanssektorn
31/10

MR-Finans Oslo

12/2
10/4
22/5
3/9
2/10
10/12

ÄK-Finans, Köpenhamn
ÄK-Finans, Helsingfors
ÄK-Finans, Köpenhamn
ÄK-Finans, Reykjavik
ÄK-Finans, Köpenhamn
ÄK-Finans, Stockholm

Jord- och skogsbrukssektorn samt fiske- och livsmedelssektorn
Ministerrådet för jord- och skogsbruk, fiske, vattenbruk och livsmedel (MR-FJLS)
28/6

MR-FJLS sommarmöte, Åre

Den verkställande ämbetsmannakommittén ÄK-FJLS Exekutiv
11/4
25/4
27/6
3/9
25/11

ÄK-FJLS Exekutiv, Köpenhamn
ÄK-FJLS Exekutiv, Extraordinarie möte, Köpenhamn
ÄK-FJLS Exekutiv, Åre
EK-FJLS Exekutiv, Visby, Gotland
EK-FJLS Exekutiv, Köpenhamn

Ämbetsmannakommittén för jord- och skogsbruk (ÄK-FJLS jord- och skogsbruk) och övriga evenemang på området
17/4
13–14/11

ÄK-FJLS (jord- och skogsbruk), Köpenhamn
ÄK-FJLS (jord- och skogsbruk), Alnarp

Ämbetsmannakommittén för fiskeri
28/2
28/11

ÄK-FJLS (fiske och vattenbruk), Köpenhamn
ÄK-FJLS (fiske och vattenbruk), Lysekil

Ämbetsmannakommittén för livsmedel och övriga evenemang på området
24/4
22/10

ÄK-FJLS (Livsmedel), Stockholm
ÄK-FJLS (Livsmedel), Köpenhamn

De nordiska och baltiska ländernas ämbetsmannakommitté
31/1 NB8-FAFF, Tallinn
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Övriga möten, seminarier och workshoppar under ordförandeskapet
NKJ
18–19/6
Köpenhamn och Skåne
20/11
Oslo
NordGen
26–27/2
3/6
9/10
5–6/12

Svalbard
telefonkonferens
Alnarp
Alnarp

Social- och hälsopolitik, inklusive jämställdhetsarbete
Ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S)
10–11/6
Nacka, Stockholm
Ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik (ÄK-S)
26–27/2
Köpenhamn
18–19/4
Stockholm
7–8/11
Köpenhamn
Konferenser
21–22/5
Internationell kvalitetsregisterkonferens, Stockholm
30/9
Konferens om utvärdering av och kvalitetsuppföljning inom äldrevården, Stockholm
Jämställdhetssamarbete
25/10

MR-JÄM, Stockholm

Sidoevenemang på Nordic Cool, Washington
28/2
A Prosperous Future for All - gender, climate change and biodiversity in a globalized world
7/3
Youth, internet and gender
Sidoevenemang på CSW:
6/3
Expertseminarium: A Prosperous Future for All - gender, climate change and biodiversity in a
globalized world, FN, New York
6/3

Ministerpanel: From Prevention to Response - Engaging Men and Boys in Preventing and Ending
Violence Against Women and Girls, FN, New York

7/5

Konferensen Framgångsfaktorer för långsiktigt jämställdhetsarbete i förskolan och i skolan,
Stockholm

4/10

Tvärnordisk konferens om ligestilling i det moderne nordiske velferdssamfund, Köpenhamn

22/10

Konferensen Deltid i Norden, Stockholm

ÄK-JÄM:s möten
8/2

Köpenhamn
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15–16/4
6/5
5–6/9
23/10
28/11

Köpenhamn
Stockholm
Köpenhamn
videokonferens
Stockholm

NB8-tjänstemannamöte 8/5. Stockholm

Samarbete om arbetslivet
16/5
9/10
28/11

Nordiskt arbetsmarknadsmöte, Stockholm
Konferens om ungdomars arbetsmiljö, Stockholm
Konferens om utlandsföddas integration på arbetsmarknaden, Stockholm

13–14/3
4–5/4
13–14/5
16/5
26–27/5
3–4/6
26–27/8
18–19/9
8/10
22–23/10
14/11
19/11

Arbetsmarknadssektionen, Stockholm
Arbetsmiljösektionen, Reykjavik
Sektionen för arbetsrätt, Bornholm
Arbetsmarknadsmötet, Stockholm
Ämbetsmannakommittén för arbetsliv (ÄK-A), Stockholm
EU-informationsgruppen, Bryssel
Ministerrådet för arbetsliv (MR-A), Övertorneå
Arbetsmarknadssektionen, Köpenhamn
Arbetsmiljöavdelningen, Stockholm
Sektionen för arbetsrätt, Helsingfors
Ämbetsmannakommittén för arbetsliv (ÄK-A), Köpenhamn
EU-informationsgruppen, Bryssel

Lagstiftningssamarbete och annat rättsligt samarbete
6/2
23–24/4
30/9–1/10
12–13/11

ÄK-lag videokonferens
ÄK-lag, Stockholm
MR-lag, Norrtälje
ÄK-lag, Stockholm

ÖVRIGT NORDISKT SAMARBETE
Konsumentfrågor
10–11/6
27/11
28/11

Nordiska konsumentgruppen, Karlstad
Nordiska konsumentgruppen, Stockholm
Nordiska konsumentnätverket, Oslo

Polissamarbete
21–22/8
6–8/5
9–10/4
29–30/10
5–6/11

Möte för högre polischefer, Reykjavik, Island
Möte för polischefer, Búðir, Island
PTN chefsmöte, Köpenhamn, Danmark och
PTN chefsmöte, Oslo, Norge
Norden-Kina-möte, Helsingfors
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Samarbete inom räddningsarbetet
Januari
April
15–18/4
24–25/4
Maj
12–14/6
3/6
September
September
November
November

Nordiska expertgruppen, Voksenåsen, Norge
NORDRED Kontaktgrupp, Reykjavik
Nordisk beredskapskurs på hög nivå, Långvik
Avdelningschefsmöte, Stockholm
Den nordiska samarbetsgruppen GIS i krishantering, Reykjavik
Möte för de högsta cheferna inom räddningstjänsten, Reykjavik
Möten mellan ministrarna ansvariga för räddningstjänsten, Vaxholm, Sverige
Nordiska mötet om brandförebyggande, Snekkersten, Danmark
Räddningstjänsternas statistikmöte Nordstat, Stockholm
Den nordiska samarbetsgruppen GIS i krishantering, Helsingfors
NORDRED Kontaktgrupp, Köpenhamn

Samarbete inom gränssäkerhet
23/9

Nordisk kustbevakningskonferens för direktörer i samband med
North Atlantic Coast Guard Forum, Lissabon

Invandrings- och medborgarskapsfrågor
25/9
26/9

Nordisk samrådsgrupp på hög nivå i flyktingfrågor (NSHF), Köpenhamn
NSHF:s årliga ministermöte, Reykjavik

Samarbete i samefrågor
4–5/4
24–26/9

Förhandlingar om en nordisk samekonvention, Oslo
Förhandlingar om en nordisk samekonvention, Kautokeino
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