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Det nordiska samarbetet
Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala 
samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige 
samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. 
 
Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förank-
rat och är en viktig partner i europeiskt och internationellt samarbete. 
Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt 
Europa. 
 
Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regionala intres-
sen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar 
länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av 
världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.
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Hermed præsenteres en sammenfatning af budget 2008 
for Nordisk Ministerråd. Den komplette version af Minister-
rådets budget kan findes på www.norden.org. 

Efter de nordiske statsministres sommermøde i Punkaharju 
i Finland i sommeren 2007 er globaliseringen sat højt på 
den nordiske dagsorden. Til arbejdet med at forfølge stats-
ministrenes ønsker og målsætninger er der i budget 2008 
afsat 60 MDKK som disponeres af samarbejdsministrene. 
De konkrete initiativer forankres i fagministerrådene. For 
at udnytte fagministerrådenes komparative vidensfordele 
har statsministrene lagt vægt på, at arbejdet sker i tæt 
samarbejde mellem ministerrådene. 

Globaliseringen vil på mange måder sætte en ny dagsor-
den for Nordisk Ministerråds arbejde, og vil i de kommende 
år være en prioriteret opgave for det nordiske samarbejde. 
Globaliseringsinitiativerne er i 2008 bl.a. finansieret ved et 
engangsløft af den totale ramme på 35 MDKK. I 2009 ude-
står således en stor udfordring for Nordisk Ministerråd, når 
der skal findes midler til de fortsatte globaliseringstiltag 
ved hjælp af omprioriteringer inden for budgetrammen. 

Et andet vigtigt tema er samarbejdet med nabolandene i 
Nordeuropa og omkring Østersøen. Dette arbejde, sammen 
med globaliseringsarbejdet er de to centrale internationale 
temaer, hvorom det nordiske samarbejde i 2008 kommer 
til at dreje.

Tendensen med internationaliseringens udfordringer og 
muligheder, som i de senere år har præget det nordiske 
budget er i budget 2008 forstærket yderligere, og gennem 
samarbejde om nordiske værdier og med nordiske kerne-
kompetencer arbejder Ministerrådet kontinuerligt for at 
Nordens konkurrenceevne og attraktionskraft styrkes. 

København, den 23. november 2007

Halldór Ásgrímsson
Generalsekretær

Planer och budget 2008
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Statsministrenes sommermøde  
i Punkaharju
Statsministrenes sommermøde i Punkaharju har i meget 
høj grad sat sit præg på Nordisk Ministerråds budget for 
2008. Temaet for mødet i Punkaharju var den tiltagende 
globalisering, som giver stadig nye udfordringer, og ikke 
mindst til små lande som de nordiske. Mange af de ud-
fordringer, som globaliseringen skaber, kan ikke løses af 
et enkelt land, men kræver at lande og regioner optræder 
sammen og koordineret. Med de ligheder de nordiske lan-
de har, er det naturligt at forsøge at finde fælles løsninger.
 
Statsministrene besluttede, at der skulle afsættes 60 
MDKK i det nordiske budget til globalieringsinitiativer. I 
budgettet fordeler midlerne sig med 4 MDKK (2007 priser) 
til globaliseringsforumet og 56 MDKK (2007 priser) til 
øvrige initiativer.

Der er blevet valgt følgende overordnede temaer for globa-
liseringsinitiativerne: 

•	 Et	mere	vidensbaseret	Norden	
•	 Et	synligere	Norden
•	 Et	velstående	Norden

Prioriteringerne i de årlige formandskabsprogrammer skal 
være en af flere faktorer i bedømmelsen af hvilke initia-
tiver, som skal støttes under de tre temaer, og det er et 
krav fra statsministrene, at der skal ske en tværsektoriel 
koordination.

I første omgang er der blevet arbejdet med konkrete initia-
tiver fra statsministrenes udtalelse, der har haft tidsangi-
velser. Der redegøres for disse, såvel som finansieringen 
heraf, i det følgende. Derudover er der øvrige initiativer i 

statsministrenes udtalelse uden tidsangivelser. Disse ar-
bejdes der videre med i skrivende stund. Det overordnede 
fokus for disse initiativer er at intensivere udviklingen af 
det nordiske forsknings- og innvovationsområde, Noria, 
Uddannelse, Profilering af Norden, herunder af kreative in-
dustrier, det nordamerikanske marked og synliggørelse af 
ny nordisk mad, Harmonisering af det nordiske elmarked, 
Konsekvenser af klimaforandringer.

Tema: Et mere vidensbaseret Norden
Nordisk topforskning: For at sikre et stærkt nordisk kunds-
kabs- og innovationssamarbejde inden for den europæiske 
ramme igangsættes et projekt med dette formål. Første 
skridt er at udarbejde et programforslag til statsministre-
nes sommermøde i 2008 med faglige fokusområder og 
instrumenter inklusiv en beskrivelse af finansiering med 
nordiske og nationale midler samt midler fra næringslivet. 
Projektet fokuserer på de temaer, som statsministrene har 
foreslået. 1. Klima, energi og miljø. 2. Sundhed og velfærd. 
Område 1 påbegyndes med det samme, mens område 2 
igangsættes efterfølgende. Programindholdet og finansie-
ringen forankres med relevante nordiske forsknings- og 
innovationsmiljøer i tæt samarbejde med næringslivet, 
således at der særligt lægges vægt på topforskning, der vil 
kunne lede til innovationer.

Innovationsrepræsentationer i Asien: De nordiske lande 
er i større eller mindre grad i gang med etablering af 
samarbejde og innovationsrepræsentationer i globalt 
førende videnscentre rundt omkring i verden. Der forudses 
en stor grad af synergi ved at forene disse indsatser. De 
nordiske samarbejdsministre har besluttet at nedsætte 
en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de 
nationale myndigheder, der varetager lignende opgaver 
nationalt. Til arbejdsgruppen knyttes en referencegruppe, 
som repræsenterer berørte interessenter (InvestIn, Eks-
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portråd, innovationsstyrelser, næringsdepartement og 
relevante embedsmandskomitéer under Nordisk Minister-
råd). Arbejdsgruppen udarbejder endvidere et forslag om 
mulighederne for etablering af en eller flere innovations-
repræsentationer i lyset af en undersøgelse af behov og 
ønsker. Forslaget fremlægges for de nordiske statsministre 
på deres sommermøde i 2008.

Ny nordisk innovationspris for nordisk kvalitet: Nordisk Råd 
skal forlægges et initiativ til indstiftelse af en innovations-
pris for nordisk kvalitet, der skal markedsføre Norden som 
en innovativ region og kommunikere nordiske værdier 
udadtil. Man må sikre sig en klar profil og høj kvalitet. 
Prisen uddeles årligt, første gang i 2009. Der nedsættes en 
arbejdsgruppe til at forberede prisen. I dette arbejde skal 
gruppen konsultere Nordisk Råd. 

Tema: Et synligere Norden
Fælles nordisk EnergiExpo: For at profilere Norden som fore-
gangsregion og sætte fokus på de stærke forskningsmiljøer 
og eksportpotentialer, der eksisterer i Norden, arrangeres 
en nordisk EnergiExpo. EnergiExpoen skal præsentere nye 
energiteknologier og bæredygtige energisystemer, samt 
løsninger på energieffektivisering, hvor Norden er langt 
fremme i forbindelse med klimatopmødet i København 
2009. Expoen skal give industrien en eksportplatform. Der 
skal lægges vægt på områder, hvor Norden allerede er langt 
fremme, eksempelvis vind- og vandkraft, geotermisk energi, 
men også på områder, der stadig er på udviklingsstadiet 
eksempelvis CO2-lagring (Carbon Capture Storage), brænd-
selsceller og andengenerations bioethanol. 

Verdensudstillingen i Shanghai: Fælles nordiske initiativer 
i forbindelse med verdensudstillingen i Shanghai kan både 
bidrage til branding af Norden på et af de mest interes-
sante markeder i verden, og vise nordiske løsninger på 
verdensudstillingens tema: „Better city better life“. 

Det nordiske institut for Asien studier (NIAS) har afholdt en 
workshop om verdensudstillingen. Eventuelle fælles nord-
iske aktiviteter på verdensudstillingen kan blive tydeligere, 
såfremt der fokuseres på nogle få emner. De nationale 
myndigheder, der forbereder Shanghai 2010, kontaktes for 
at udrede de nordiske landes interesse for en fælles indsats. 

En fælles pavillon er ikke aktuel. Energi- og miljøspørgsmål 
knyttet til EnergiExpo 2009 i København kunne være en af 
flere muligheder for en fælles nordisk indsats. Dette skulle 
lette forberedelserne og give færre omkostninger. 

Mulighederne for en samnordisk aktivitet i forbindelse 
med expotemaet „Better City Better Life“ overvejes. Norden 
kan i den sammenhæng profileres som foregangsregion 
for bæredygtig udvikling og markedsføre nordisk viden på 
dette felt. Industrien og forsknings- og udviklingssektorer-
ne skal kunne få mulighed for at rette opmærksomheden 
på de nordiske forslag om fremtidens energiløsninger. Et af 
flere forslag er at fokusere på fremtidens energiløsninger 
og bæredygtig energi i større byer. Men omfang og tema 
drøftes og besluttes i løbet af 2007. Et eventuelt projekt-
sekretariat må være operativt i 2008. Sagen bearbejdes 
yderligere af en arbejdsgruppe under den Nordiske Samar-
bejdskomité. 

Globaliseringsforum: Det nordiske globaliseringsforum 
arrangeres af Sverige i tæt samarbejde med Nordisk 
Ministerrådssekretariat og forventes afholdt i april 2008 
i Sverige. Forumet skal fungere som en platform for gene-
rering af ideer til udformning af fælles nordiske globalise-
ringsinitiativer. Forumet skal inspirere og være rådgivende 
for de nordiske statsministre og det nordiske samarbejde i 
sin helhed. Forumet forventes arrangeret årligt i foråret af 
formandskabet i Nordisk Ministerråd. 

Målsætningen er at indbyde et begrænset antal deltagere 
fra erhvervslivet, forskning, indenfor højere uddannelse og 
innovationsaktører, politikere og medborgerorganisationer 
for at drøfte globaliseringsspørgsmål. Emnet for globalise-
ringsforumet i 2008 er endnu ikke fastlagt. En overvejelse 
er, at forumet i 2008 vil tage udgangspunkt i temaet „Et 
konkurrencekraftigt Norden i en globaliseret verden med 
fokus på job og tilvækst, klima og energi“.  

Planlægning og gennemførelse af forumet sker i løbende 
dialog med Nordisk Råd. 

Tema: Et velstående Norden
Nordisk engagement som indspil til klimaforhandling-
erne: Der igangsættes et projekt med henblik på at 
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understøtte til et godt resultat ved forhandlingerne om en 
ny global klimaaftale i København 2009. I projektet skal 
de vigtigste spørgsmål i klimaforhandlingerne analyseres 
med henblik på at støtte de nationale forberedelser i de 
nordiske lande. 

Fjernelse af grænsehindringer i Norden: Som opfølgning 
på statsministrenes ønske om med alle midler at fjerne de 
vanskeligheder, som borgere og virksomheder oplever, 
når de lever og operer på tværs af de nordiske grænser, 
har samarbejdsministrene vedtaget en ny og mere effektiv 
organisering af det nordiske grænsehindringsarbejdet. 
Der oprettes et særligt grænsehindringsforum, som 
har til formål at sætte pres på de nationale aktører, der 
arbejder med grænsehindringer og samtidig koordinere 
dette arbejde. Formanden for grænsehindringsforum og 
Nordisk Ministerråds generalsekretær vil årligt redegøre 
for fremdriften i arbejdet til statsministrene. Endvidere har 
samarbejdsministrene besluttet at gøre mobilitetsfrem-
mende information lettere tilgængeligt. 

Finansieringen af initiativerne skal fra og med 2009 ske 
gennem omprioriteringer inden for Nordisk Ministerråds 
budget. Endvidere arbejdes der i forlængelse af statsminis-
trenes udtalelse på at finde former for ekstern medfinan-
siering af de fælles nordiske initiativer. 

Finansiering af  
globaliseringsinitiativerne
Det er besluttet, at finansiere dele af globaliseringsinitati-
verne med et engangsløft i 2008 på 35 MDKK af den totale 
ramme ved at trække på Ministerådets likviditet samt 13 
MDKK fra prioriteringspuljen. De resterende 12 MDKK er 
fundet ved en pro rata fordeling baseret på fordelingen af 
projektmidler på følgende ministerråd: MR-U, MR-FJLS, MR-
M, MR-NER og MR-SAM. 

Som følge af, at dele af globaliseringsinitiativerne i 2008 
er finansieret med et engangsløft på 35 MDKK, udstår der 
i 2009 således en stor udfordring for Nordisk Ministerråd, 
når der skal findes midler til de fortsatte globaliseringstil-
tag ved hjælp af omprioriteringer inden for budgetrammen. 

Politiske prioriteringer og  
hovedlinierne i budget 2008
Udover globaliseringsinitiativerne er der af samarbejdsmi-
nistrene lagt følgende prioriteringer i budget 2008:
 
Forsknings- og innovationssatsningerne vil blive videreført 
for at styrke den nordiske konkurrence- og attraktionskraft.  
De vellykkede samfinansierede forskningsindsatser på 
bl.a. mad og helse, velfærdssamfundet, miljø og klima skal 
følges op på nye områder, hvor der er sammenfald mellem 
nationale prioriteringer, og hvor Norden har styrkepositio-
ner.  Attraktive netværk skal skabes mellem universiteterne 
bl.a. gennem Nordisk Masterprogram og Nordic Centres 
of Excellence, og samspillet mellem universiteterne og 
næringslivet skal fremmes, særligt med sigte på kunds-
kabsdrevne næringsklynger.

Den nordiske velfærdsmodel står overfor betydelige ud-
fordringer. En vigtig opgave bliver at løse den udfordring, 
at et stigende antal ældre i befolkningen øger udgifterne til 
sundhedsservice, ældreomsorg og pensionsydelser. Sam-
tidigt med at en reduceret arbejdsstyrke gør det sværere at 
sikre de nødvendige ressourcer til at opfylde den stigende 
efterspørgsel efter velfærdsydelser, herunder sikre kvalifi-
ceret arbejdskraft og et finansieringsgrundlag.

På miljø, klima og energiområdet er det en prioritet, at an-
vendelsen af vedvarende energi øges, og udslip fra fossile 
energikilder reduceres.  Samarbejdet skal medvirke til, at 
der udvikles miljøvenlige, energieffektive og bæredygtige 
energiløsninger, som kan bidrage til at løse den globale 
klimaudfordring.

Kultursamarbejdet som er Ministerrådets næststørste 
indsats, har som overordnet mål at fremme og værne om 
mangfoldigheden af kulturudtryk i Norden, at formidle 
kunstnere og deres værker samt at styrke nordisk kunst- og 
kulturliv i en globaliseret verden.  Kultursamarbejdet har 
fået ny struktur, som vil gøre det lettere at svare på de 
nationale og internationale udfordringer, som kulturlivet i 
Norden i dag står over for. Nordisk Kulturfond har en cen-
tral rolle i den videre udvikling af kultursamarbejdet.
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Det nordiske ligestillingsarbejde står over for nye pro-
blemstillinger, som afspejler den øgede globalisering.  
Menneskerne i Norden er forskellige med hensyn til etnisk 
tilhørsforhold, social og regional baggrund, seksuel 
orientering m.v., og en aktuel udfordring for ligestillings-
politikken er hvordan den kan opfange mangfoldigheden 
og inkludere alle grupper i beslutningsprocesser og i den 
offentlige debat.

Grænsehindringsarbejdet fortsættes som værktøj til at 
fremme Norden som ét marked. De nordiske samarbejds-
ministre har vedtaget en ny og mere effektiv organisering 
af det nordiske  grænsehindrings-arbejde. Det indebærer, 
at der oprettes et særligt grænsehindringsforum, der har 
som formål at sætte pres på de nationale aktører, der 
arbejder med fjernelse af grænsehindringer. Der vil blive 
igangsat og gennemført indsatser for en mere samordnet 
indsats i grænsehindringsarbejdet, såvel på informations- 
som regelområdet samt både inden for Norden og i samar-
bejde med EU.  Der vil blive fokuseret tydeligere på et antal 
få konkrete problemer.

Ny nordisk mad er et af de nyere innovative og værdis-
kabende satsningsområder, som falder godt i tråd med 
Nordisk Ministerråds vision om at fokusere på Nordens ud-
fordringer og styrker i den globale verden. Programmet er 
med til at brande og synliggøre vores nordiske værdier ved 
at koble Nordens styrker inden for bl. a. regionale værdier, 
gastronomi, erhvervsudvikling, råvarer og turisme. 

Et udvidet samarbejde med nabolandene i Nordeuropa og 
omkring Østersøen. 
Samarbejdet med nabolandene i Nordeuropa og omkring 
Østersøen er sammen med det europæiske perspektiv en 
integreret del af Ministerrådets arbejde. Det nordiske sam-
arbejde kan udnyttes til, at de nordiske lande står stærkere 
i Europa. Dette gælder inden for bl.a. uddannelse og forsk-
ning, innovation og klyngesamarbejde. På disse områder 
kan Norden i samarbejde med nabolandene fremstå som 
én stor attraktiv region, som ’Europas top’. 

Samarbejdet omkring Østersøregionen og i Barentsregio-
nen baserer sig på den Nordlige Dimension. Ministerrådets 

tætte samarbejde med de øvrige regionale råd i regionen 
og med EU udvikles og styrkes. Samarbejdet fokuserer på 
bl.a. grænseregionalt samarbejde, forsknings- og uddan-
nelsessamarbejde og NGO-samarbejde. 

Det centrale instrument for samarbejde i Nordvestrusland 
er programmet for kundskabsopbygning og netværk. Mi-
nisterrådet vil fortsætte udviklingen og implementeringen 
af programmet. Samtidigt udvikles nye fælles nordisk-bal-
tiske mobilitetsprogrammer som et instrument til styrkelse 
af et ligeværdigt og regulært samarbejde mellem Norden 
og de baltiske lande. Nordisk ministerråds kontorer i regio-
nen er vigtige brobyggere i udviklingen og gennemførelsen 
af det fælles nordiske samarbejde i Nordens naboområder. 

I 2008 fokuseres særligt på den Nordlige Dimensions ’ark-
tiske vindue’, herunder på prioriteterne klima, miljø og den 
oprindelige befolknings levevilkår. Indsatsen understøttes 
af Ministerrådets eget Arktiske Samarbejdsprogram.

Hviderusland er et eksempel på et område, hvor en fælles 
nordisk indsats i kombination med et samarbejde med 
EU er vigtig. Ministerrådet arbejder sammen med EU om 
støtte til hviderussiske studerende på European Humani-
ties University (EHU) i Vilnius og i andre af Hvideruslands 
nabolande, særligt Ukraine. 

Drøftelserne med Nordisk Råd
Nordisk Ministerråd finder dialogen med Nordisk Råd om 
Nordisk Ministerråds budget af største vigtighed. I budget 
2008 har Rådet og Ministerrådet været enige om at priori-
tere globaliseringsindsatsen. Derudover har Rådet primært 
prioriteret demokratiudvikling og fortsat styrkelse af den 
nordlige dimension i Østersøregionen samt tilførsel af 
øgede ressourcer til Kulturfonden og Nordjobb. Ministerrå-
det har på disse områder imødekommet Rådet, og der er i 
budgettet omdisponeret midler på budgetposter for ca. 1,8 
MDKK. Derudover er der indenfor eksisterende budgetpos-
ter øremærket 3 MDKK til bekæmpelse af trafficking.
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Budgettets totale ramme

Aktivitetsrammen i budget 2008 er i alt 910.362 MDKK i 
2008-priser. Aktivitetsrammen er i reale priser (2007 pri-
ser) forøget med et engangsløft i 2008 til globaliseringsini-
tiativerne på 35 MDKK. 

Tabellen nedenfor viser budgettet fordelt på Nordisk Mi-
nisterråds ti fagministerråd samt samarbejdsministrenes 
rammer. I budgettet er ministerrådene inddelt efter, hvor 
de er placeret organisatorisk i ministerrådssekretariatet.

I bilag 1 vises de inflationssatser og valutakurser, der er 
besluttet af samarbejdsministrene, og som ligger til grund 
for pris- og valutaregulering af Ministerrådets budget i 
2008. 

Af tabellen side 9 ses, at som følge af samarbejdsministre-
nes beslutning om at reducere likviditeten med 70 MDKK, 
sker der et tilsvarende fald i Ministerrådets indtægter fra 
landene.

SAMMENSTILLING AF BUDGET 2008 OG 2007 (LøBENDE prISEr, TDKK)

LØBENDE PRISER BUDGET 2008 Andel BUDGET 2007 Andel Difference +/-  %

MR-K, MR-Jäm, MR-Lag 173.882 19,1 % 173.369 20,2 % 513 0,3 %

Kultur 164.192 18,0 % 163.525 19,0 % 667 0,4 %

Ligestilling 8.355 0,9 % 8.515 1,0 % -160 -1,9 %

Lov 1.335 0,1 % 1.329 0,2 % 6 0,5 %

MR-U, MR-A 233.899 25,7 % 237.021 27,6 % -3.122 -1,3 %

Uddannelse og forskning 220.562 24,2 % 223.961 26,1 % -3.399 -1,5 %

Arbejdsmarked og –miljø 13.337 1,5 % 13.060 1,5 % 277 2,1 %

MR-NER, MR-S, MR-Finans 155.735 17,1 % 159.948 18,6 % -4.213 -2,6 %

Næring, energi og regional 114.165 12,5 % 118.425 13,8 % -4.260 -3,6 %

Socialpolitik 39.824 4,4 % 39.786 4,6 % 38 0,1 %

Finanspolitik 1.746 0,2 % 1.737 0,2 % 9 0,5 %

MR-M, MR-FJLS 80.913 8,9 % 85.652 10,0 % -4.739 -5,5 %

Miljø 42.723 4,7 % 45.480 5,3 % -2.757 -6,1 %

Fiskeri, Jord- og skovbrug og 

levnedsmidler

38.190 4,2 % 40.172 4,7 % -1.982 -4,9 %

Samarbejdsministrene 265.933 29,2 % 202.582 23,6 % 63.351 31,3 %

Nabopolitik 96.620 10,6 % 94.211 11,0 % 2.409 2,6 %

Ministerrådets sekretariat 72.729 8,0 % 67.822 7,9 % 4.907 7,2 %

Nordisk Ministerråds 

fællesaktiviteter

34.964 3,8 % 37.483 4,4 % -2.519 -6,7 %

Globaliseringsinitiativer 61.620 6,8 % 0 0,0 % 61.620 -

Strukturpuljen 0 0,0 % 3.066 0,4 % -3.066 -

TOTALT 910.362 100,0 % 858.572 100,0 % 51.790 6,0 %
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Budgettets indtægter og landenes indbetalinger
Ministerrådets virksomhed finansieres i første række af 
direkte bidrag fra landene. Som udgangspunkt indbetaler 
landene et beløb svarende til aktivitetsrammen fratrukket 
afgift på løn, nettorenteindtægter og øvrige indtægter, som 
det er vist i ovenstående tabel. Landenes indbetalinger 
indbetales i henhold til en særskilt fordelingsnøgle, som 
er beregnet på basis af det respektive lands andel af den 
samlede bruttonationalindtægt i faktorpriser i Norden for 
de to seneste kendte år, d.v.s. 2004 og 2005.

Prognosticerede indbetalinger fra landene i  
national valuta
I følgende tabel vises landenes prognosticerede indbe-
talinger til Nordisk Ministerråd i national valuta: 

Økonomiske og politiske  
frihedsgrader i Nordisk  
Ministerråds budget

I tabellen på side 10–11 vises de skønnede frihedsgrader 
for de enkelte ministerråd, nabopolitikken samt samar-
bejdsministrenes ramme for 2009 og 2010 i 2007 priser.

Det må understreges, at skønnet i 2009 og 2010 er lavet 
på baggrund af den totale ramme i 2008 og samme ram-
mefordeling på ministerråd som i 2008 og ikke mindst 
på grundlag af det institutionelle set-up og organi-
sationsstrukturen i de enkelte sektorer. Det må også 
understreges, at der er tale om en prognose foretaget i 
Ministerrådssekretariatet og ikke en politisk prioritering. 
Det skal også særligt bemærkes, at engangsløftet på 35 
MDKK til globaliseringsinitiativerne ikke er medregnet i 
opgørelsen.

Der er i prognosen også forsøgt at tage den politiske 
virkelighed i betragtning, som betyder, at sekretariatet har 
vurderet de politiske omkostninger ved at omprioritere og 
reducere eller helt nedlægge aktiviteter.

INDTÆGTEr TDKK, (LøBENDE prISEr)

Regnskab 

2006

Fordelings–

nøgle 2006

Budget 

2007

Fordelings-

nøgle 2007

Reduktion i 

grundkapital 2008

Budget 

2008

Fordelings-

nøgle 2008

Reduktion i grundkapital 70.000

Afgift på løn 9.155 8.000 8.000

Renteindtægter 9.087 4.600 6.900

Øvrige indtægter/ev. tab 454 200 200

Landenes bidrag 826.843 845.772 825.262

     Danmark 186.040 22,5 % 193.682 22,9 %  15.890 187.334 22,7 %

     Finland 148.832 18,0 % 153.085 18,1 %  12.530 147.722 17,9 %

     Island 9.095 1,1 %  9.303 1,1 % 910 10.728 1,3 %

     Norge 214.979 26,0 % 213.135 25,2 %  18.620 219.520 26,6 %

     Sverige 267.897 32,4 % 276.567 32,7 %  22.050 259.958 31,5 %

Sum: 839.643 100,0 % 858.572 100,0 % 70.000 910.362 100,0 %

Overskud 5.806

BUDGET 2008 (TUSINDEr)

Danmark 137.801 DKK

Finland 21.835 EUR

Island 134.105 ISK

Norge 278.183 NOK

Sverige 322.117 SEK
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Planer och budget 2008 – sammanfattning

Som det ses, er det valgt at inddele graden af frihed i bud-
gettet i 5 kategorier. 

Kategori 1
Midler der benyttes til korte, enkeltstående og tidsbegræn-
sede projekter. Det er midler, der tildeles ad hoc. I denne 
kategori ligger udover projektmidlerne også de midler, der 
i institutioner har projektlignende karakter.

Kategori 2
Kategori 2 er midler, hvor Nordisk Ministerråd har givet sig-
nal om eller hvor der i forbindelse med uddeling af midler 
klart fra Ministerrådet ligger en hensigtserklæring om fi-
nansiering over flere år. I denne kategori medtages midler, 
hvor Nordisk Ministerråd er den eneste finansieringskilde. 

I denne kategori ligger f. eks. arbejdsgrupper, støtteord-
ninger og større programmer, der opfylder kriterierne.

Kategori 3
Kategori 3 er midler, der tiltrækker eksterne midler.
Kriterierne er de samme som i kategori 2, men Nordisk 
Ministerråd er ikke den eneste finansieringskilde. Der er 
altså tale om midler, hvor Nordiske midler er katalysator for 
nationale midler og midler af anden ekstern karakter.

Kategori 4
Dette er midler, der er allokeret til „Nordiske kerneopga-
ver“ Nordiske kerneopgaver er aktiviteter, som er synlige 
og medvirker i stor grad til at profilere det nordiske samar-
bejde. Det er f. eks. „Hallo Norden“, de nordiske kultur-

OpGørELSE OvEr FrIhEDSGrADEr I NOrDISK MINISTErråDS BUDGET 2009 OG 2010 (2007 prISEr, TDKK)

BO 2009 BO 2010

Graden af frihed 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MR-Kultur, MR-Ligestilling, MR-Lag 7.436 60.918 24.845 67.161 9.540 7.436 60.918 24.845 67.161 9.540

Kultur 2.504 60.818 24.845 67.161 4.972 2.504 60.818 24.845 67.161 4.972

Ligestilling 3.732 0 0 0 4.568 3.732 0 0 0 4.568

Lag 1.200 100 0 0 0 1.200 100 0 0 0

MR-Uddannelse og forskning, MR-A 14.911 72.537 61.469 72.933 10.450 47.496 49.763 52.058 72.933 10.050

Uddannelse og forskning 12.488 65.364 61.469 70.529 9.650 44.673 42.590 52.058 70.529 9.650

Arbejdsliv 2.423 7.173 0 2.404 800 2.823 7.173 0 2.404 400

MR-NER, MR-S, MR-Finans 47.031 22.707 53.800 0 33.262 48.033 21.705 63.800 0 23.262

Näring, energi og regional 18.079 19.721 53.800 0 24.500 18.079 19.721 63.800 0 14.500

Socialpolitik 27.552 2.686 0 0 8.762 28.554 1.684 0 0 8.762

Finanspolitik 1.400 300 0 0 0 1.400 300 0 0 0

MR-Miljø og MR-FJSL 8.747 31.996 26.545 7.190 9.522 12.354 31.389 23.545 7.190 9.522

Miljø 2.300 28.892 10.503 2.905 0 2.300 28.892 10.503 2.905 0

Fiskeri, Jord- och skovbrug og levnedsmidler 6.447 3.104 16.042 4.285 9.522 10.054 2.497 13.042 4.285 9.522

Nabopolitik 2.041 0 68.316 0 21.943 2.041 0 68.316 0 21.943

Samarbejdsministrene 18.072 13.064 4.000 0 71.164 18.072 13.064 4.000 0 71.164

Ministerrådets sekretariat (NMRS) 0 0 0 0 69.555 0 0 0 0 69.555

Nordisk Ministerråds fællesaktiviteter 18.072 13.064 4.000 0 1.609 18.072 13.064 4.000 0 1.609

Prioriteringspulje 17.000 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0

TOTALT 115.238 201.222 238.975 147.284 155.881 152.432 176.839 236.564 147.284 145.481
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huse, Svanen og de nordiske priser, men også enkelte 
støtteordninger ligger i denne kategori.

Kategori 5
Den sidste kategori er midler, der er juridisk kontraktsbund-
ne. Der er altså ikke tale om frie midler. Det drejer sig om 
leasing- og huslejeaftaler samt institutionernes personale.

Som det ses af tabellen er der i 2009 ca. 155 MDKK af 
Ministerrådets budget, der er juridisk kontraktbundne. 
Af de resterende midler går ca. 148 MDKK til det, som må 
betegnes som nordiske kerneaktiviteter. 

Ca. 240 MDKK er midler, hvor der er, eller hvor der stilles 
krav om medfinansiering fra eksterne kilder udenfor det 

formelle nordiske samarbejde. Det er midler med en ind-
bygget multiplikatoreffekt. Kriterierne for at støtte aktivite-
ter fra Nordisk Ministerråds side er at aktiviteter bidrager 
til „Nordisk nytte“. Og med disse midler øges volumen af 
midler, der generér „Nordisk nytte“ betydeligt.

De sidste ca. 315 MDKK er for en stor dels vedkommende 
ad hoc projektmidler og midler til arbejdsgrupper, samar-
bejdsorganer m.v. Tilhørsforholdet til det nordiske samar-
bejde kan variere en del, men anvendelsen af disse midler 
er altid knyttet op på handlingsplaner i de enkelte sektorer. 
Det er disse midler, der finansierer driften af ministerråde-
ne og det er herfra nye tiltag, analyser og policy-udvikling 
finansieres.  

OpGørELSE OvEr FrIhEDSGrADEr I NOrDISK MINISTErråDS BUDGET 2009 OG 2010 (2007 prISEr, TDKK)

BO 2009 BO 2010

Graden af frihed 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MR-Kultur, MR-Ligestilling, MR-Lag 7.436 60.918 24.845 67.161 9.540 7.436 60.918 24.845 67.161 9.540

Kultur 2.504 60.818 24.845 67.161 4.972 2.504 60.818 24.845 67.161 4.972

Ligestilling 3.732 0 0 0 4.568 3.732 0 0 0 4.568

Lag 1.200 100 0 0 0 1.200 100 0 0 0

MR-Uddannelse og forskning, MR-A 14.911 72.537 61.469 72.933 10.450 47.496 49.763 52.058 72.933 10.050

Uddannelse og forskning 12.488 65.364 61.469 70.529 9.650 44.673 42.590 52.058 70.529 9.650

Arbejdsliv 2.423 7.173 0 2.404 800 2.823 7.173 0 2.404 400

MR-NER, MR-S, MR-Finans 47.031 22.707 53.800 0 33.262 48.033 21.705 63.800 0 23.262

Näring, energi og regional 18.079 19.721 53.800 0 24.500 18.079 19.721 63.800 0 14.500

Socialpolitik 27.552 2.686 0 0 8.762 28.554 1.684 0 0 8.762

Finanspolitik 1.400 300 0 0 0 1.400 300 0 0 0

MR-Miljø og MR-FJSL 8.747 31.996 26.545 7.190 9.522 12.354 31.389 23.545 7.190 9.522

Miljø 2.300 28.892 10.503 2.905 0 2.300 28.892 10.503 2.905 0

Fiskeri, Jord- och skovbrug og levnedsmidler 6.447 3.104 16.042 4.285 9.522 10.054 2.497 13.042 4.285 9.522

Nabopolitik 2.041 0 68.316 0 21.943 2.041 0 68.316 0 21.943

Samarbejdsministrene 18.072 13.064 4.000 0 71.164 18.072 13.064 4.000 0 71.164

Ministerrådets sekretariat (NMRS) 0 0 0 0 69.555 0 0 0 0 69.555

Nordisk Ministerråds fællesaktiviteter 18.072 13.064 4.000 0 1.609 18.072 13.064 4.000 0 1.609

Prioriteringspulje 17.000 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0

TOTALT 115.238 201.222 238.975 147.284 155.881 152.432 176.839 236.564 147.284 145.481
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Planer och budget 2008 – sammanfattning

Budgetmodernisering

Der er i Nordisk Ministerråd igangsat et moderniserings-
arbejde af ministerrådets budget og økonomistyring, 
herunder et arbejde med udvikling og effektivisering af 
Ministerrådets projektadministration.

På den baggrund er der i sekretariatet nedsat en arbejds-
gruppe med henblik på en styrkelse af projektadministra-
tionen. Arbejdet omfatter bl.a.:

•	 Implementering	af	de	nye	retningslinier	fra	budgetmo-
derniseringen således, at der sikres en sammenhængen-
de model for sekretariatets projektadministration. Dette 
vil ske ved en revision og gennembearbejdning af de 
relevante afsnit af sekretariatets Administrationshånd-
bog og relevante blanketter og skemaer, samt fornyelse 
af sekretariatets interne uddannelse vedrørende projekt-
administration,

•	 Revision	af	IT-værktøjer	til	projektadministration.	Det	er	
her målet, at implementere de nye retningslinier, samt 
gøre værktøjerne mere brugervenlige,

•	 Udvikling	af	en	projektportal,	hvor	offentligheden	skal	
have mulighed for at søge oplysninger om igangværende 
eller afsluttede projekter

Arbejdet vedrørende implementering og revision af ret-
ningslinierne forventes afsluttet inden udgangen af 2007, 
mens ændringerne og opbygningen af IT og projektportal 
vil være færdige i 1. halvår 2008.

Vedrørende Strukturpuljen er den i budget 2008 inkorpore-
ret i Formandskabspuljen, og der er herigennem stadigvæk 
mulighed for støtte til uformelt samarbejde.

MR-SAM har besluttet, at der i 2008 skal foretages en 
reduktion af Ministerrådets likviditet med 70 MDKK, hvoraf 
de 35 MDKK går til et engangsløft i rammen i 2008 til finan-
siering af globaliseringsinitiativerne. 
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I Nordisk Ministerråd budget tildeles de 10 fagminsterråd 
og samarbejdsministrene et budget, som de selv dispone-
rer. Desuden findes et særskilt budget for den overordnede 

Nabopolitik og Nordisk Ministerråds globaliseringsinitia-
tiver. De enkelte ministerråds budget fremgår af følgende 
tabel. 

Mr-K

TDKK Budget  2008 Budget 2007

164.192 163.525

 Generelle kulturindsatser 35.337 34.459

1-2203-1 Dispositionsmidler Kultur 1.029 1.022

1-2204-1 Nordisk Kulturforum 1.543 1.533

1-2205-2 Nordisk kulturfond 32.765 31.904

 Barn og unge 7.362 7.315

Projektmidler og generelle støtteordninger 7.362 7.315

1-2210-1 Nordisk idrætssamarbejde 1.289 1.281

1-2212-1 Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK) 6.073 6.034

 Film og media 42.981 40.670

Projektmidler og generelle støtteordninger 40.021 37.723

1-2221-2 Nordisk computerspilprogram 12.340 10.220

1-2222-2 Nordisk Film- och TV-fond 24.419 24.262

1-2223-1 Nordisk Journalistisk Efteruddannelse 3.262 3.241

Institutioner 2.960 2.947

1-2228-3 NORDICOM 2.960 2.947

 Kunstområdet 74.241 76.837

Projektmidler og generelle støtteordninger 32.259 34.084

1-2251-2 Kunst- og kulturprogrammet 19.554 20.440

1-2254-2 Mobilitets- og residensprogrammet 12.705 13.644

Institutioner 5.085 5.071

1-2259-3 Kulturkontakt Nord 5.085 5.071

Fortsættes

Nordisk Ministerråds budget på budgetpostniveau
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Mr-K

TDKK Budget  2008 Budget 2007

Nordiske kulturhus (institutioner) 36.897 37.682

1-2270-3 Nordens hus i Reykjavik 8.057 8.954

1-2272-3 Nordens hus på Færøerne 12.825 12.767

1-2274-3 Nordens institut på Åland 2.758 2.752

1-2277-3 Nordens institut på Grønland (NAPA) 5.985 5.958

1-2279-1 Vedligehold kulturhusene 1.097 1.090

1-2548-3 Nordens institut i Finland (NIFIN) 6.175 6.161

 Andre kultursatsninger 4.271 4.244

Projektmidler og generelle støtteordninger 4.271 4.244

1-2234-4 Samisk samarbejd 4.271 4.244

MR-JäM

TDKK Budget  2008 Budget 2007

8.355 8.515

Projektmidler 3.389 3.373

1-4410-1 Projektmidler – Jämställdhet 3.389 3.373

Institutioner 4.966 5.142

1-4480-3 Nordisk institut for kvinde og kønsforskning (NIKK) 4.966 5.142

MR-LAG

TDKK Budget  2008 Budget 2007

1.335 1.329

1-7110-1 Projektmidler – Lagstiftning 1.335 1.329

Fortsat
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Mr-U

TDKK Budget  2008 Budget 2007

220.562 223.961

Generelle uddannelses- og forskningsindsatser 3.992 5.424

2-2505-1 Dispositionsmidler - Uddannelse og forskning 3.992 5.424

Politikudvikling m.v. 12.479 12.465

2-2510-1 Nordisk skolesamarbejde (NSS) 1.582 1.580

2-2520-1 Rådgivningsgruppen for Nordisk samarbejde om 

 Voksnes Læring (SVL) 1.126 1.124

2-2530-1 Rådgivningsgruppen for høgre utdanning (HÖGUT) 1.332 1.331

2-2544-1 Nordens Sprogråd 1.277 1.275

2-2553-1 Politikudvikling, Videnssamfund og IT-infrastruktur 575 575

2-3127-2 Politikudvikling voksnes læring 6.587 6.580

Mobilitets og netværksprogrammer 74.612 72.705

2-2512-2 Nordplus Junior 0 20.139

2-2513-2 Nordplus rammeprogram 62.136 0

2-2522-2 Nordplus voksen 0 8.993

2-2532-2 Nordplus (højere uddannelse) 0 32.494

2-2534-4 Bidrag til Nordisk Sommeruniversitet (NSU) 1.142 1.141

2-2543-2 Nordplus sprog og kultur 10.298 8.903

2-2545-2 Norden-undervisning i udlandet 1.036 1.035

NordForsk 104.466 107.784

2-3100-3 NordForsk 100.896 104.218

2-3129-1 Nordisk videnskabelig information (Nordbib) 2.609 2.606

2-3140-1 Nordisk komite for Bioetikk 961 960

Forskning i øvrigt 25.013 25.583

2-3180-2 Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA) 10.270 10.855

2-3181-2 Nordiska  Institutet for Sjörett (NIfS) 3.060 3.057

2-3182-2 Nordisk Institutt for Asiastudier (NIAS) 4.852 4.847

2-3184-2 Nordisk vulkanologisk institut (NORDVULK) 4.958 4.953

2-3185-2 Nordisk Samisk Institutt (NSI) 1.873 1.871
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Mr-A

TDKK Budget 2008 Budget 2007

13.337 13.060

 Projektmidler 10.041 10.169

2-4110-1 Projektmidler – Arbejdsmarked og miljø 5.823 6.285

2-4120-2 Nordjobb 2.777 2.453

2-4130-1 Informationsprojektet 1.441 1.431

Institutioner 3.296 2.891

2-4180-3 Institut för vidareutb.inom arbetsmiljö (NIVA) 3.296 2.891

Mr-NEr

TDKK Budget 2008 Budget 2007

114.165 118.425

Projektmidler 29.167 31.837

4-5150-1 Projektmidler - Næring, energi og regionalpolitik 22.642 31.837

4-5151-4 NORA 6.525 0

Institutioner 84.998 86.588

4-5180-3 Nordisk InnovationsCenter (NICe) 69.528 71.346

4-6180-3 Nordregio 10.305 10.034

4-3220-3 Nordisk Energiforskning (NEPF) 5.165 5.208

Mr-S

TDKK Budget 2008 Budget 2007

39.824 39.786

Projektmidler 11.256 11.182

4-4310-1 Projektmidler - Social- og helsepolitik 8.499 8.443

4-4320-1 Nordiska Handikappolitiska Rådet (NHR) 1.029 1.022

4-4340-1 Nomesko og Nososko 1.728 1.717

Institutioner 28.568 28.604

4-4381-3 Nordiska Hälsovårdshögskolan (NHV) * 34.476 33.791

4-4382-3 Nordisk Institutt for odontologiske materialer (NIOM) 9.426 9.681

4-4383-3 Nordiskt center för alkohol- och drogforskning (NAD) 2.920 2.914

4-4384-3 Nordiska samarbetsorgan för handikappfrågor (NSH) 7.326 7.180

4-4385-3 Uddannelsescenter for døvblindepersonale (NUD) 7.257 7.223

4-4386-3 Nordiska utbild.program för social service (NOPUS) 1.639 1.606

* NHVs virksomhed finansieres direkte fra landene og beløbet indgår derfor ikke i Nordisk Ministerråds budgetramme.
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Mr-FINANS

TDKK Budget 2008 Budget 2007

1.746 1.737

4-5210-1 Projektmidler - Økonomi og finanspolitik 1.746 1.737

Mr-MILjÖ

TDKK Budget 2008 Budget 2007

42.723 45.480

3-3310-1 Projektmidler – Miljø 29.569 33.763

3-3320-2 NEFCOS Miljøudviklingsfond 10.787 9.412

3-6720-4 SVANEN – Nordisk miljømærke 2.367 2.305

Mr-FjLS

TDKK Budget 2008 Budget 2007

38.190 40.172

Projektmidler 3.081 0

3-6420-1 Ny nordisk mad 3.081 0

 Fiskeri 6.059 7.479

3-6610-1 Projektmidler – Fiskeri 6.059 7.479

 Jord- og skovbrug 22.981 25.691

Projektmidler - jordbrug 1.978 7.798

3-6510-1 Projektmidler Jordbrug 1.254 3.643

3-6520-1 Nordiskt kontaktorgan för jordbruksforskning (NKJ) 724 833

3-6540-1 Nordisk genbank för husdjur 0 3.322

Institutioner - jordbrug 14.371 9.985

3-6580-3 Nordisk Genbank (NGB) 0 9.985

3-6585-3 Nordisk Genressource Center 14.371 0

Projektmidler - skovbrug 6.632 7.908

3-6310-1 Projektmidler Skovbrug 1.081 1.583

3-6581-1 Samnordisk skovforskning (SNS) 5.551 6.325

 Levnedsmidler 6.069 7.002

3-6810-1 Projektmidler – Levnedsmidler 4.329 5.765

3-6820-1 Forskning – levnedsmidler 1.226 1.237

3-6830-1 Nordisk handlingsplan for bedre helse og livskvalitet 514 0
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NABOpOLITIK

TDKK Budget 2008 Budget 2007

96.620 94.211

6-0820-2 Tilegnelse av viden og netværk 32.640 33.287

6-0980-1 Partnerskab og grænseregionalt samarbejde 7.267 7.076

6-0960-1 Ngo-virksomhed i Østersøregionen 5.475 5.331

6-5280-3 Nordiska Projektexportfonden (NOPEF) 19.387 20.158

6-0970-3 Ministerrådets kontorer i Nord-vest Rusland 8.417 8.272

6-0810-3 Ministerrådets kontorer i Estland, Letland og Litauen 9.815 9.666

6-0910-1 Politiske initiativer 2.096 2.083

6-0870-1 Arktisk samarbejdsprogram 8.255 8.338

6-0950-2 EHU/Hviderusland 3.268 0

SAMArBEjDSMINISTrENE

TDKK Budget 2008 Budget 2007

169.313 108.371

Ministerrådets sekretariat (NMRS) 72.729 67.822

5-0180-3 Ministerrådets sekretariat (NMRS) 72.729 67.822

Nordisk Ministerråds fællesaktiviteter 34.964 37.483

5-0410-4 Foreningerne Nordens Forbund 1.411 1.400

5-0425-4 Bidrag til Vestnorden 2.777 2.756

5-0435-1 Generalsekretærens disponeringsreserve 392 389

5-0445-1 Formandskabspuljen 8.216 10.220

5-0460-1 Holdbart Norden 3.081 3.066

5-1011-1 Informationsaktiviteter 9.652 10.087

5-1021-1 Internationale aktiviteter 684 882

5-1035-1 Grænsehindringer/Hallo Norden 6.328 6.279

5-1050-2 Tjenstemandsudveksling 2.011 1.995

5-8030-1 Publikationsvirksomheden 412 409
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GLOBALISErINGSINITIATIvEr

TDKK Budget 2008 Budget 2007

61.620 0

5-2000-1 Globaliseringspulje 57.512 0

5-2020-1 Globaliseringsforum 4.108 0

STrUKTUrpULjE

5-1000-1 Strukturpulje 0 3.066
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De nordiske institutioners  
bevillinger i national valuta
 Nedenfor vises de samnordiske institutioners bevil-
linger såvel i DKK som i national valuta. De samnordiske 

institutioners bevillinger udbetales i national valuta. 
Institutioners bevillinger er prisopregnet med de, for de 
pågældende lande, viste inflationsrater i bilag 1.

DE NOrDISKE INSTITUTIONErS BEvILLINGEr I NATIONAL vALUTA

Tusinder Budget 2008  

DKK

Budget 2008 

National valuta

Kultur

1-2228-3 NORDICOM 2.960 2.960 DKK

1-2259-3 Kulturkontakt Nord 5.085 682,5 EUR

1-2270-3 Nordens hus i Reykjavik 8.057 100.718 ISK

1-2272-3 Nordens hus på Færøerne 12.825 12.825 DKK

1-2274-3 Nordens institut på Åland 2.758 370,2 EUR

1-2277-3 Nordens institut på Grønland (NAPA) 5.985 5.985 DKK

1-2548-3 Nordens institut i Finland (NIFIN) 6.175 828,8 EUR

Ligestilling

1-4480-3 Nordisk institut for kvinde og kønsforskning (NIKK) 4.966 5.457 NOK

Uddannelse og forskning 

2-3100-3 NordForsk 100.896 110.875 NOK

Arbejdsliv    

2-4180-3 Institut för vidareutb.inom arbetsmiljö (NIVA) 3.296 442,4 EUR

NER    

4-5180-3 Nordisk InnovationsCenter (NICe) 69.528 76.404 NOK

4-6180-3 Nordregio 10.305 12.722 SEK

4-3220-3 Nordisk Energiforskning (NEPF) 5.165 5.676 NOK

Social og helse 

4-4381-3 Nordiska Hälsovårdshögskolan (NHV) * 34.476 42.563 SEK

4-4382-3 Nordisk Institutt for odontologiske materialer (NIOM) 9.426 10.358 NOK

4-4383-3 Nordiskt center för alkohol- och drogforskning (NAD) 2.920 392,0 EUR

4-4384-3 Nordiska samarbetsorgan för handikappfrågor (NSH) 7.326 9.044 SEK

4-4385-3 Uddannelsescenter for døvblindepersonale (NUD) 7.257 7.257 DKK

4-4386-3 Nordiska utbild.program för social service (NOPUS) 1.639 2.024 SEK

FJLS 

3-6585-3 Nordisk Genressource Center 14.371 17.742 SEK

Nabopolitik

6-5280-3 Nordiska Projektexportfonden (NOPEF) 19.387 2.602,3 EUR

* NHVs virksomhed finansieres direkte fra landene og beløbet indgår derfor ikke i Nordisk Ministerråds budgetramme.
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Udviklingen i udisponerede midler 
2002–2006
Udisponerede midler er defineret som midler, hvor der ikke 
er foretaget en beslutning om anvendelse til et bestemt 
formål. Udisponerede midler kan alene forekomme under 
projektmidler og støtteordninger. 

Projektmidler og støtteordninger udgør totalt ca. 55 % af 
ministerrådets budget i 2008. 

Tilbage fra 2006 har målet været, at kun 3 % af midlerne 
skulle være udisponerede. Det svarer til at højst ca. 14 
MDKK måtte være udisponerede. Nedenfor er grafisk vist 
udviklingen i de udisponerede midler siden 2002.

Som det ses af tabellen er de udisponerede midler steget 
siden 2002, også ud over den stigning i rammen som 
kan henføres til pris- og valutaregulering. Det betød at 
Ministerrådet ikke i 2006 nåede målet om at højst 3 % af 
projektmidler og støtteordninger må være udisponerede 
ved årets udgang.

Som led i budgetmoderniseringen af Nordisk Ministerråds 
budget har MR-SAM fra og med regnskabet for 2007 taget 
beslutning om, at de nuværende regler for videreførelses-
adgang skal ændres.

Den nuværende 3-årige forældelsesregel erstattes af en 
model, hvor maks. 20 % af budgetpostens budget kan 
overføres til næste år kombineret med en minimumsgræn-
se på 200.000 DKK.  

 

Historisk udvikling i  
Nordisk Ministerråds budget og likviditet

UDISpONErEDE MIDLEr vED UDGANGEN AF årET TDKK
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Budgettets udvikling i perioden 
1998–2008
For 2008 sker der en real stigning i Ministerrådets udgifts-
ramme, som følge af samarbejdsministrenes beslutning 
om at tilføre 35 MDKK som et engangsløft til globalise-
ringsinitiativerne. De øgede ressourcer sammenholdt med 
at inflationsraterne i landene i 2008 forventes lidt højere 
end tidligere år har betydet en kraftig stigning i den nomi-
nelle udgiftsramme. Men bortset fra 2008 viser grafen, at 
den reelle ramme nogenlunde har ligget på samme niveau 
i de sidste 10 år, dog undtaget 2001–2005. I de år steg 
aktiviteten for igen realt at falde igen i 2006. Niveauskiftet 
skal ses på baggrund af beslutningen om at øge aktiviteten 
i denne periode med henblik på at reducere Ministerrådets 
likviditet. Den praksis ophørte med vedtagelse af budget-
tet 2006, hvorved aktivitetsniveauet igen reelt falder fra 
2005 til 2006. 
 

BUDGETTETS UDvIKLING I pErIODEN 1998–2008 MDKK
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Likviditetens udvikling  

Nedenfor er vist udviklingen i den historiske likviditet fra 
2002 til ultimo oktober 2007.

Som det ses af grafen udviser Ministerrådets likviditet 
et symptomatisk mønster. Mønsteret er genereret af, at 
udbetalinger forløber nogenlunde jævnt over året og at 
landene foretager indbetalinger 2 gange årligt, primo og 
medio. Den jævne udbetalingstakt sammenholdt med, 
at aktivitetsniveauet har ligget fast i faste priser betyder 
også, at den gennemsnitlige likviditet har ligget nogenlun-
de på samme niveau i den skitserede periode, dog med en 

svagt faldende tendens i 2003 og 2004. Det var landenes 
synspunkt, at Ministerrådets likviditet permanent var af 
en sådan størrelse, at der blev truffet foranstaltninger 
til at nedbringe den. I perioden 2001–2005 rekvirerede 
Ministerrådet således årligt et beløb, som var 10 MDKK 
lavere end det egentlige bidrag fra landene. Denne praksis 
ophørte med vedtagelsen af budget 2006.

Som følge af samarbejdsministrenes beslutning om at re-
ducere grundkapitalen med 70 MDKK i 2008 og beslutning-
en om at udbetale 4 rater til institutionerne mod tidligere 
2 forventes både minimums- og gennemsnitslikviditeten i 
2008 og frem at være faldende. 

LIKvIDITETSUDvIKLING 2002–2007 (TDKK)
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vALUTAKUrSEr OG INFLATIONSSATSEr

100 EUR = 745 DKK

100 ISK = 8 DKK

100 NOK = 91 DKK

100 SEK = 81 DKK

Danmark 2,5 %

Finland 2,4 %

Island 3,3 %

Norge 2,6 %

Sverige 2,8 %

Opregningsfaktoren for projektmidler er 2,7 %.

Bilag 1
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