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I denne brosjyren får du 

vite mer om hva Nordisk råd 

dreier seg om. Du vil oppdage at 

Nordisk råds arbeid også påvirker 

ditt liv. Kanskje vil du også være 

med på å påvirke Nordisk råd.
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Det er viktig at vi oppfatter  

Nordisk råd som vårt råd og er 

oppmerksom på at Nordisk råd er 

stedet der våre folkevalgte politi-

kere arbeider sammen om å styrke 

det nordiske samarbeidet og den 

nordiske stemmen i verden.



politikere arbeider sammen om å 
styrke det nordiske samarbeidet og 
den nordiske stemmen i verden.

Veien til å oppleve at Nordisk råd er 
vårt eget råd, går gjennom forstå-
else. Og den kommer fra kunn-
skap. Om Nordisk råds historie, 
om Nordisk råds sammensetning 
og ikke minst om hva Nordisk råd 
arbeider for hver eneste dag i alle 
de nordiske landene, men også ute 
i verden. For Nordisk råd vil og kan 
gjøre en forskjell for befolkningene 
i Norden, og forhåpentlig også for 
andre land og befolkningene der. 

I denne brosjyren får du vite mer om 
hva Nordisk råd dreier seg om. Du vil 
oppdage at Nordisk råds arbeid også 
påvirker ditt liv. Kanskje vil du også 
være med på å påvirke Nordisk råd.

Innledning

Nordisk råd har eksistert i over 
seks tiår. På mange måter har alt 
forandret seg – tenk på levekårene 
våre nå i det 21. århundre i forhold 
til 1952, tenk på hva teknologien 
er i stand til i dag, og på hvor mye 
vi beveger oss på kryss og tvers av 
grenser ikke bare i Norden, men i 
hele verden. 

De nordiske landenes sterke kul-
turelle, sosiale og demokratiske ver-
dier har vært viktige i hele Nordisk 
råds levetid. Det er naturligvis også 
disse felles verdiene som skal bære 
Nordisk råd videre inn i framtiden. 
Men vesentligst er imidlertid at vi 
i Norden fortsatt vil oppfatte rådet 
som relevant for oss helt alminne-
lige nordboere. Det er viktig at vi 
oppfatter Nordisk råd som vårt råd 
og er oppmerksom på at Nordisk 
råd er stedet der våre folkevalgte 

Jan-Erik Enestam

Direktør 
Nordisk råd
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forum som FN oppsto i 1945 for 
å skape et rom for internasjonal 
dialog og samarbeid. 

I Norden sto vi med en felles fornem-
melse av at vår beskjedne størrelse 
kunne bli et problem i en usikker 
verden. Man trengte bare å se på 
store naboer som et sønderbombet 
Tyskland og et uberegnelig Sovjet-
unionen. Hva ville kunne skje der?

Følelsen av ubalanse og usikkerhet 
var altså massivt til stede på slut-
ten av 1940-tallet, og de nordiske 
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Etter katastrofen …

Følelsen av ubalanse og 

usikkerhet var altså massivt til 

stede på slutten av 1940-tallet, 

og de nordiske landene kunne 

se at de mange språklige og 

kulturelle fellestrekkene kunne 

utnyttes bedre.

landene kunne se at de mange 
språklige og kulturelle fellestrekke-
ne kunne utnyttes bedre. Samfunns-
systemene våre var ikke identiske, 
men likhetspunktene var flere enn 
forskjellene. Ideen om et nordisk 
samarbeid oppsto derfor ut fra et 
ønske om å gi Norden en større 
og sterkere stemme i en tid da 
ingen kunne forutse den politiske 
utviklingen. Den folkelige støtten 
til opprettelsen av Nordisk råd var 
stor, og Foreningen Norden var en 
sentral og drivende kraft for denne 
folkebevegelsen.

Historien om Nordisk råd begyn-
ner da andre verdenskrig slutter. 
Europa var ødelagt fra nord til sør 
og fra øst til vest. Sivile var på flukt, 
utryddelsesleirer ble funnet, det 
kom stadig fram nye historier om de 
utroligste menneskelige tragedier 
– og i Japan hadde USA sluppet to 
atombomber med ufattelig ødeleg-
gende konsekvenser. Den gamle 
verden var knust. Men heldigvis 
kom gjenoppbyggingen raskt i 
gang, og et viktig nytt politisk 
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Det aller første initiativet til et nordisk samarbeid kom 
fra den danske statsministeren Hans Hedtoft (S), som i 
august 1951 foreslo å opprette et organ hvor nordiske 
parlamentarikere regelmessig kunne møtes til samråd – 
også med de nordiske regjeringene.

De første skrittene

32 øyvind tønnesson .  nordisk råd 1952–2002

deler av Europa. Fra 1955 foregikk disse sam-
tidig og de førte til at de seks landene i den 
europeiske Kull- og Stål unionen to år senere 
vedtok Romatraktaten, grunnlaget for opp-
rettelsen av eec, det europeiske økonomiske 
fellesskap. Parallelt ble det fra 1956 forhand-
let om et stort europeisk frihandelsområde 
for industrivarer, som skulle om fattet alle 
medlemslandene i oeec, deriblant Norge, 
Sverige og Danmark. Det var forskjellige syn 
på disse forhandlingene i Norden, men ihvert-
fall i Danmark og Norge var det en al minnelig 
oppfatning at man måtte følge Storbritannia, 
som både var en svært viktig handelspartner 
og en nær alliert i nato. Da Frankrike og de 
øvrige av «de seks» brøt forhandlingene om 
et europeisk frihandelsområde, kom det raskt 
igang forhandlinger mellom de syv resteren-
de oecd-land, og disse forhandlingene førte 
til dannelsen av Det Europeiske Frihandels-
område, efta, i 1960. Med efta på plass var et 
eksklusivt nordisk fellesmarked ikke lenger ak-
tuelt. Det var imidlertid ikke bare de store eu-
ropeiske markedsforhandlinger i sig selv som 
gav dette resultat; motstanden i Norge mot 

e n  n o r d i s k  l ø s n i n g  h a d d e  
i virkeligheten lenge vært for sterk. Erik Bro-
foss, som nå var sentralbanksjef, skrev da han 
tidlig i 1959 trakk sig som norsk medlem av det 
nordiske økonomiske samarbejdsudvalget: 
«Personlig har jeg i lang tid vært klar over at 
e n  ø k o n o m i s k  
organisasjon i Norden ikke kunne la seg eta-
blere på grunn av norsk trangsynthet.»24

Norden og EEC

Danmark, Norge og Sverige var med på å 
opprette efta 20.–21. juli 1959. Ti dager tidli-
gere var spørsmålet om et nordisk fellesmar-
ked lagt til side. efta-landene skulle over en 
periode på ti år bygge ned tollmurer seg imel-
lom, med sikte på å oppnå full frihandel med 
industrivarer. Dermed ble store deler av det 
nordiske fellesmarkedet man så lenge hadde 
diskutert en realitet, selv om det altså skjedde 
i en videre europeisk sammenheng. Verdien 
av den nordiske samhandelen vokste betrakt-
elig i tiåret som fulgte dannelsen av efta.25 

Hedersmenn på TV: Social-
demokraten Jens Otto Krag 
(DK) og folkpartisten Bertil 
Ohlin (S) i diskusjon om 
EEC i 1961. Forholdet til det 
øvrige Europa har forblitt 
et debattema i Nordisk Råd 
i mer enn en manns alder, 
men det har aldri  
kunnet bli behandlet jour-
nalistisk av en felles nordisk 
redaksjon for en felles  
nordisk fjernsynskanal.  

25. Nordisk statistisk  
årbok har fra 1967 tabeller 
med tall for den nordiske  
samhandelen. Totalverdien  
i perioden 1962–69 steg  
fra 1326,9 mill. til 3201,8  
mill. us $. 
26. Eriksen og Pharo, op.cit.  
s. 342 Forfatterne siterer 
spørsmålet «om nordmenne-
ne i  
virkeligheten ønsker å oppnå 
fullt medlemskap og ønsker å 
delta i en integrasjonspro-
sess». 

25

Rådets etablering 1952–55

Hans Hedtofts forslag om å opprette Nordisk 
Råd ble fremmet under inntrykk av at for-
handlingene om forsvarsforbund og tollunion 
hadde vært resultatløse. Omtrent på samme 
tidspunkt, i september 1951, ble en nordisk 
parlamentarikerforsamling for friere samferd-
sel konstituert. Sosialdemokraten Hedtoft 
hadde, sammen med sin svenske «partifelle» 
Rolf Edberg, vært pådriver for etableringen 
også av  denne.  De hadde  
sett det som ønskelig å få folkevalgte politi-
kere direkte engasjert for nordisk samarbeid, 
blant annet fordi samarbeidskomiteer av 
embets menn og andre eksperter ikke bragte 
tilstrekkelige resultater. Politisk vilje kunne 
være vel så viktig som inngående sakkunn-
skap.13

 Et annet argument som ble fremført for et 
mer regelmessig samarbeid mellom de nor-
diske landenes parlamentarikere, var at dette 
kunne bidra til å gi nordiske fellesløsninger en 
folkelig forankring.14 Det var imidlertid fra 
første stund klart at et nordisk parlamentarisk 
råd ikke skulle ha noen besluttende myndig-
het. Overnasjonalitet av det slag man senere 
skulle komme til å se utvikle seg i det euro-
peiske fellesskap, var det ikke snakk om. 
 Det Hans Hedtoft foreslo for medlemmene 
av det Nordiske Interparlamentariske For-
bund sensommeren 1951, var å opprette en 
forsamling som kunne gi råd og ta politiske 
initiativ, og som ville gi landenes politikere 
bedre muligheter til å gjøre seg kjent med 
hverandres oppfatninger på områder av nor-
disk interesse. Forsamlingen skulle bestå av 
både parlamentarikere og regjeringsmedlem-

norden 1945–1969 .  store resultater, store ambisjoner

Initiativet til å opprette 
Nordisk Råd kom fra 
dansk side. Det danske 
kongeparet, Frederik 9.  
og dronning Ingrid, kas-
tet glans over begivenhe-
ten da Rådets første se-
sjon fant sted på Christi-
ansborg i februar 1953. 

1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981

Det felles nordiske 
arbeidsmarkedet
2. juli 1954

Passfrihet
innføres i 1952

Den nordiske kon-
vensjonen for sosial 
trygghet i 1955

Nordisk råds 
litteraturpris deles ut 
første gang i 1962

Nordisk råds 
musikkpris 
stiftes i 1965

Nordisk råds første 
sesjon opprettes
13. februar 1953 

Nordisk råd 
oprettes
i 1952

Finland 
medlem
i 1955
 

Passfriheten utvik-
les til passunion i 
1958
 

Helsingfors-
avtalen 
23. mars 1962

I 1952 ble forslaget til Hedtoft vedtatt av Danmark, 
Island, Norge og Sverige. Nordisk råd var et faktum, 
og Nordisk råds første sesjon ble avholdt 13. februar 
1953 på danske Christiansborg. Hans Hedtoft ble 
valgt til rådets første president.

Finland blir med
I 1955 ble også Finland medlem av Nordisk råd. Ved 
åpningen av den fjerde sesjonen i København i 1956 ut-
talte rådets president, svenske Bertil Ohlin (FP), følgende: 
«Vi har kjent det som om en stol har stått tom så lenge 
Finland ikke har vært med … Først nå er vår nordiske krets 
fulltallig.»

35

samarbeidstiltak på det økonomiske område. 
I mange tilfeller dreide det seg om tiltak som 
allerede hadde vært vurdert i utredningene 
om et eksklusivt nordisk fellesmarked i 
1950-årene. Et forhold som gjorde nye nor-
diske fremstøt aktuelle, var problemer i efta-
samarbeidet. Svikt i britisk økonomi og kon-
kurranseevne fikk i 1964 den britiske regjerin-
gen til å øke tollsatsene på import også fra de 
andre efta-landene med 15 prosent. Dette 
var i strid med avtaleverket i efta, men Storbri-
tannia hadde i kraft av sin størrelse en svært 
d o m i n e r e n d e  
posisjon, og lot seg vanskelig binde opp av de 
mindre landene innenfor samarbeidet. Flere 
medlemmer av Nordisk Råd ble opptatt av at 
de nordiske landene måtte forsøke å opptre 
som en blokk i internasjonale forhandlinger for 
å få større tyngde. 
 Forslagene i Rådet fikk samlet karakter av 
et press overfor regjeringene for en mer of-
fensiv satsing på å integrere de nordiske øko-
nomiene. Med de erfaringer landenes myn-
digheter hadde høstet i det foregående tiåret 
in mente, må det sies at utsiktene til å oppnå 
store resultater midt på 1960-tallet ikke var 

særlig gode. To forslag fremmet i Nordisk Råd 
før sesjonen i 1966 kan tjene som eksempler 
på at interessekonflikter blokkerte for et tet-
tere økonomisk samrøre: Det ene forslaget, 
som ble fremmet av en svensk og en finsk par-
lamentariker, gikk ut på å sikre rettslig likestil-
ling for nordiske borgere når det gjaldt yrkes-
fiske, mens det andre, fremmet av seks råds-
medlemmer fra den borgerlige siden i dansk  
politikk, tok sikte på å etablere et felles nor-
disk marked for landbruksvarer.30 Begge disse 
for slagene berørte næringsvirksomhet av vi-
t a l  l o k a l  
– til dels også nasjonal – betydning i flere av  
landene. Som tidligere, var det en klar interes-
semotsetning mellom det effektive eksporto-
rienterte danske landbruket på den ene side 
og det beskyttede hjemmemarkedsbaserte 
norske på den annen side. Et felles marked for 
landbruks varer ville være til fordel for danske 
bønder og det kunne gitt lavere matvarepri-
ser for nordiske forbrukere, men for bønder 
og hele lokalsamfunn i Nordens mindre frukt-
bare regioner kunne det betydd takk og farvel. 
Forvaltningen av fiske ressursene og fiskeripo-
litikken forøvrig var i alle land i høy grad inn-

norden 1945–1969 .  store resultater, store ambisjoner

Representanter for fem 
nordiske regjeringer un-
dertegner det nordiske 
samarbeidets «grunnlov», 
Helsingforsavtalen, i Fin-
lands Riksdag 23. mars 
1962.  
Fra venstre Danmarks 
statsminister Viggo Kamp-
mann, Islands justisminis-
ter Bjarni Benediktsson,  
Finlands statsminister 
Martti Miettunen, Norges 
kirke- og undervisnings-
minister Helge Sivertsen 
og Sveriges justisminister 
Herman Kling.  

31. nr 1966, 
Rekommandasjon nr 26.

Forslag om å 
opprette et 
Nordisk råd 
13. august 1951
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1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981

Etableringen av 
en samlet 
kulturavtale i 1971

Nordisk 
ministerråd så 
dagens lys i 1971

Simultantolkning 
til finsk innføres i 
1977

Færøyene og 
Åland medlem-
mer i 1970

Danmark 
medlem 
av EF  i 1973

 Det nordiske samarbeidet hadde svært 
bred oppslutning i landene. For danske og 
norske tilhengere av ef-medlemskap var det 
derfor viktig å unngå at nordisk samarbeid og 
ef-medlem -skap fremstod som alternativer 
man skulle velge mellom. «Jeg tror det er viktig 
å få slått fast at i denne situasjon er det nor-
diske samarbeidet ikke et alternativ, men et 
helt nødvendig og over ordentlig viktig supple-
ment til en tilknytning til Fellesskapet», sa Nor-
g e s  h a n d e l s m i n i s t e r  P e r  
Kleppe under generaldebatten på sesjonens 
første dag. For dem som håpet å oppnå flertall 
for et nei-standpunkt ved de forestående folke-
avstemninger, var det derimot viktig å frem -
heve usikkerheten knyttet til det nordiske 
samarbeidets fremtid og de problemer lande-
nes ulike tilknytning til ef kunne skape. 
 Senterpartiene i Norge, Sverige og Finland 
hadde således i forkant av sesjonen vedtatt 
en uttalelse der de gikk inn for at de nordiske 
land måtte få en likeartet tilknytning til ef. Det 
ble ikke uttrykt støtte for et slikt syn fra særlig 
mange rådsrepresentanter, men mange fryk-
t e t  
likevel følgene når to av fem land gikk inn i ef 
som fullverdige medlemmer. Fra finske, sven-
ske og islandske regjeringsrepresentanter 
kom bekymringen til uttrykk i diplomatiske 
ordelag, mest i form av ønsker om å intensi-
vere sam arbeidet på områder der de mente 
d e t  k u n n e  
gi særlig store gevinster, som i kultursektoren, 
innenfor samferdsel, og på miljøområdet. An-
dre var langt skarpere i sine budskap, som 
den svenske vänsterpartisten c.-h. Hermans-
son. Han mente at et fortsatt nordisk samar-
beid kunne bli vanskelig, kanskje umulig, der-
som noen stater ble ef-medlemmer. «Det pro-
blemet kommer också att föreligga», sa han, 
«att olika nordiska samarbetsorgan (...) kan 
komma att utnyttjas som kanaler för påver-
k a n  f r å n  V ä s t e u r o p e i s k a  
gemenskapen».
 Selv om det altså fra svensk, finsk og is-
landsk hold ble uttrykt uro for et «delt Nor-
den», stod den hardeste verbale kamp under 
generaldebatten ved den 20. rådssesjon like-

vel mellom politikere på de to sidene i den 
danske og den norske strid. De talte nok like 
m y e  f o r  e t  h j e m l i g  
publikum som til de nordiske politikerkolle-
ger som befant seg i Riksdagshuset i Helsing-
fors. Den folkelige mobilisering var i full gang, 
o g  
ef-motstandernes representanter ga uttrykk 
for håpet om å gå seirende ut av den pågåen-
de kamp, både i Danmark og Norge. De fleste 
a n t e  n o k  
likevel at sjansene for dette var betydelig min-
dre i slettelandet enn i det fjellhøye nord. 
 Hensynet til det nordiske fellesskap spilte 
en viss rolle for en del av de nordmenn og 
dansker som gikk til stemmeurnene ved fol-
keavstemningene høsten 1972. Det synes 
klart at det, særlig blant dem som stemte nei 
i Danmark, var flere som la vekt på forholdet 
t i l  d e t  ø v r i g e  
Norden. Også i Norge var spørsmålet bragt 
inn i debatten av nei-folk, men det var bare i 
marginale velgergrupper det hadde større 
betydning.41 ef-saken var først og fremst et 
bilateralt anliggende mellom det enkelte land 
og ef, og det var de nasjonale vurderingene 
som veide tyngst for velgerne. 
 Både i Norge og Danmark var det hensy-
net til økonomien, og da særlig eksportinte-
ressene, som var avgjørende for dem som 
stemte ja. Blant dem som stemte nei, var det 
både likheter og forskjeller. Den klareste for-
skjell bestod i at den norske bondebefolkning 
og innbyggerne utenfor hovedstadsområdet 
i  a l l  h ove d s a k  s t i l te  s e g  
på nei-siden, mens de danske høyproduktive 
bønder var blant dem som sterkest gikk inn 
for ef-medlemskapet. Hovedstaden Køben-
havn utgjorde derimot en bastion for den 
danske ef-motstanden med klart nei-flertall 
ved folke avstemningen. 
 Det som var likt, var for det første at nei- 
bevegelsene i de to landene markerte mot-
stand mot de ambisjoner om overnasjonalitet 
som eec-landene hadde uttrykt både i Roma-
traktaten og ved senere anledninger. Avgi-
velse av nasjonal suverenitet – av sjølråderett, 
som det ble hetende i Norge – var ikke noe 

48 øyvind tønnesson .  nordisk råd 1952–2002

Full fart framover
I 1950-årene fattet Nordisk råd en rekke vedtak som 
gjorde livet lettere for borgerne i de nordiske landene. 
Den nordiske passunionen som rådet vedtok, gjorde 
det lettere for nordboerne å reise, og ble et tidlig 
forbilde for Schengen-samarbeidet. 

35

samarbeidstiltak på det økonomiske område. 
I mange tilfeller dreide det seg om tiltak som 
allerede hadde vært vurdert i utredningene 
om et eksklusivt nordisk fellesmarked i 
1950-årene. Et forhold som gjorde nye nor-
diske fremstøt aktuelle, var problemer i efta-
samarbeidet. Svikt i britisk økonomi og kon-
kurranseevne fikk i 1964 den britiske regjerin-
gen til å øke tollsatsene på import også fra de 
andre efta-landene med 15 prosent. Dette 
var i strid med avtaleverket i efta, men Storbri-
tannia hadde i kraft av sin størrelse en svært 
d o m i n e r e n d e  
posisjon, og lot seg vanskelig binde opp av de 
mindre landene innenfor samarbeidet. Flere 
medlemmer av Nordisk Råd ble opptatt av at 
de nordiske landene måtte forsøke å opptre 
som en blokk i internasjonale forhandlinger for 
å få større tyngde. 
 Forslagene i Rådet fikk samlet karakter av 
et press overfor regjeringene for en mer of-
fensiv satsing på å integrere de nordiske øko-
nomiene. Med de erfaringer landenes myn-
digheter hadde høstet i det foregående tiåret 
in mente, må det sies at utsiktene til å oppnå 
store resultater midt på 1960-tallet ikke var 

særlig gode. To forslag fremmet i Nordisk Råd 
før sesjonen i 1966 kan tjene som eksempler 
på at interessekonflikter blokkerte for et tet-
tere økonomisk samrøre: Det ene forslaget, 
som ble fremmet av en svensk og en finsk par-
lamentariker, gikk ut på å sikre rettslig likestil-
ling for nordiske borgere når det gjaldt yrkes-
fiske, mens det andre, fremmet av seks råds-
medlemmer fra den borgerlige siden i dansk  
politikk, tok sikte på å etablere et felles nor-
disk marked for landbruksvarer.30 Begge disse 
for slagene berørte næringsvirksomhet av vi-
t a l  l o k a l  
– til dels også nasjonal – betydning i flere av  
landene. Som tidligere, var det en klar interes-
semotsetning mellom det effektive eksporto-
rienterte danske landbruket på den ene side 
og det beskyttede hjemmemarkedsbaserte 
norske på den annen side. Et felles marked for 
landbruks varer ville være til fordel for danske 
bønder og det kunne gitt lavere matvarepri-
ser for nordiske forbrukere, men for bønder 
og hele lokalsamfunn i Nordens mindre frukt-
bare regioner kunne det betydd takk og farvel. 
Forvaltningen av fiske ressursene og fiskeripo-
litikken forøvrig var i alle land i høy grad inn-

norden 1945–1969 .  store resultater, store ambisjoner

Representanter for fem 
nordiske regjeringer un-
dertegner det nordiske 
samarbeidets «grunnlov», 
Helsingforsavtalen, i Fin-
lands Riksdag 23. mars 
1962.  
Fra venstre Danmarks 
statsminister Viggo Kamp-
mann, Islands justisminis-
ter Bjarni Benediktsson,  
Finlands statsminister 
Martti Miettunen, Norges 
kirke- og undervisnings-
minister Helge Sivertsen 
og Sveriges justisminister 
Herman Kling.  

31. nr 1966, 
Rekommandasjon nr 26.

Helsingforsavtalen
Samtidig med at det nordiske samarbeidet ble sterkere, orienterte 
de nordiske landene seg også mot resten av Europa. Medlemska-
pene i EFTA og medlemssøknadene til EF satte fart i prosessen med 
å utvikle en traktat om det nordiske samarbeidet.

Helsingforsavtalen, en slags grunnlov for Norden, ble vedtatt i 
Helsingfors 1962. I den ble det blant annet slått fast at Nordisk råd 
skulle ha mulighet for å uttale seg i spørsmål av prinsipiell betyd-
ning for det nordiske samarbeidet.
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1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 ·  2011 ·  2012

Grønland medlem 
i 1984

Nordisk råds 
natur- og miljøpris 
opprettes i 1995

Den baltiske forsamling 
grunnlegges med Nordisk råd 
som forbilde i 1991

Handlingsplanen for 
økonomisk utvikling og 
full sysselsetting i 1985

Norge og Island 
medlemmer av 
EØS i 1994

Sametingene i Finland, 
Norge og Sverige får 
observatørstatus i 
Nordisk råd 1994

Sverige og Finland 
medlemmer av EU 
i 1995

Stadig bredere samarbeid
Det skulle gå noen år før Åland, Færøyene og Grøn-
land ble medlemmer av Nordisk råd. I 1970 ble det 
vedtatt at Færøyene og Åland kunne delta som med-
lemmer av henholdsvis den danske og finske delega-
sjonen. De grønlandske representantene fikk plass i 
den danske delegasjonen til Nordisk råd i 1984.

Etter at Ålandsdokumentet ble vedtatt av samarbeidsminis-
trene i Mariehamn på Åland i 2007, har Færøyene, Grønland 
og Åland fått mer å si i det nordiske samarbeidet.

Kulturavtalen
Ønsket om et hurtigere, smidigere og mindre byråkratisk 
samarbeid på kulturområdet førte i 1971 til etableringen 
av en samlet kulturavtale. Målet var å øke effekten av den 
samlede innsatsen av landenes investering i undervisning, 
forskning og annen kulturell virksomhet.

Nordisk råds priser
Nordisk råd deler hvert år ut en litteraturpris, en musikk-
pris, en filmpris og en natur- og miljøpris.
Formålet med Nordisk råds priser er å øke interessen for 
de nordiske landenes litteratur, språk, musikk og film. 
Samtlige priser er på 350 000 danske kroner.

Berlinmurens 
fall i 1989
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1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 ·  2011 ·  2012

Ålandsdokumentet 
opprettes
5. september 2007

Samarbeidet med russiske 
parlamentarikere får fastere 
former i 2010 

Nordisk råds 
filmpris stiftes i 
2002

Parlamentarikerne i Nordisk råd har også jevnlig kontakt med 
andre interparlamentariske organisasjoner i Europa. Det interna-
sjonale samarbeidet og nettverket utvikler seg hele tiden.
Samarbeidet i Den parlamentariske østersjøkonferansen BSPC 
har som mål å styrke Østersjø-regionen som helhet.

I 2007 opprettet Nordisk råd også kontakt med både opposisjo-
nen og parlamentssiden i Hviterussland, blant annet gjennom 
rundbordssamtaler.

Det europeiske samarbeidet 
I 1973 ble Danmark medlem av det mange fryktet ville 
gi Nordisk råd dødsstøtet, nemlig EF. Men i stedet for 
å smuldre vekk fikk det nordiske samarbeidet nytt liv 
gjennom et mer forpliktende regjeringssamarbeid i 
Nordisk ministerråd, som så dagens lys i 1971.
Norge og Island ble med i EØS 1994, noe som gjør 
at de følger de samme reglene for fri bevegelighet 

innenfor det europeiske indre markedet som de andre nordiske 
landene følger innenfor rammen av EU.

Berlinmurens fall gir nye muligheter

Berlinmurens fall i 1989 fikk stor betydning for utvidelsen og 
styrkingen av det nordiske samarbeidet med de baltiske lan-
dene og Nordvest-Russland. 

Ungdommens nordiske 
råd danner selvstendig 
organisasjon i 2002
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men også være medvirkende til å 
skape et grønnere Europa, arbeide 
for å skape en grønnere økonomi og 
stanse klimaendringene.

Verdier som menneskerettig-
heter, demokrati, likestilling 
og rettsstatsprinsipper danner 
kjernen for Nordisk råds internasjo-
nale engasjement.

Samarbeidet om en nordisk utenriks- 
og forsvarspolitikk står også stadig 
høyt på agendaen. Norden er i stor 
grad påvirket av det som skjer i øv-
rige Europa og globalt. Derfor er EU-
politikk og de globale utfordringene 
en del av Nordisk råds dagsorden. 
Nordisk råd arbeider derfor målret-
tet for å gi Norden en sterk stemme 
i forbindelse med EU-spørsmål, 
som man for eksempel gjorde i 
forbindelse med revideringen av EUs 
forbrukerdirektiv og utarbeidingen 
av EUs østersjøstrategi samt EUs 
fiskeripolitikk.

Kort sagt er den nordiske kontak-
ten med omverdenen sentral for 
rådet. Bare ved å påvirke omver-
denen kan Nordisk råd få innfly-
telse på internasjonal politikk og 
dermed også skape de best mulige 
resultater for innbyggerne i de 
nordiske landene.

Hvilke spørsmål arbeider Nordisk råd med?

14 

Arbeidet i Nordisk råd kan forklares 
ganske enkelt. Det skyldes at par-
lamentarikerne i Nordisk råd først 
og fremst er drevet av ett ønske: 
ønsket om at Norden skal være et 
godt sted å leve. Det er det primære 
målet for alle ideene og forslagene 
som oppstår i Rådet.

Men det er innlysende at veien til å 
gjøre Norden til et godt, eller bare 
et bedre, sted å leve ikke er snor-
rett. Det finnes mange utfordringer, 
mange interesserer, og derfor er det 
alltid mange forskjellige hensyn som 
må tas. Nordisk råd er i utgangs-
punktet tettere på borgerne enn 
Nordisk ministerråd, som er et sam-
arbeid på regjeringsnivå – i Nordisk 
råd kan parlamentarikerne, i større 
grad enn regjeringene, samarbeide 
på tvers av nasjonale skiller og der-
med lettere arbeide for merkesaker 
ut fra sin politiske overbevisning. 

Blant de mest fundamentale 
utfordringene for Nordisk råd er 
spørsmål som for eksempel vedli-

kehold og videreutvikling av den 
nordiske velferdsmodellen. I 
det 20. århundret var ideen om de 
nordiske velferdssamfunnene stort 
sett på konstant frammarsj. Men 
i dag har modellen kommet mer 
under økonomisk press.

De kulturelle spørsmålene er 
også sentrale for arbeidet i rådet. 
Det skyldes at vi ligner på hver-
andre. Språkene og mentaliteten, 
verdiene og det generelle kulturfel-
lesskapet vårt er overordnet sett i 
høyere grad en samlende enn en at-
skillende faktor. Derfor er spørsmål 
om nordisk kultur alltid avgjørende 
viktige for Nordisk råd.

Av andre vesentlige spørsmål er 
det verd å nevne mobiliteten for 
nordiske statsborgere innenfor 
Nordens grenser – at vi fritt kan 
reise fra et land til et annet er ikke 
en gitt rett, men et resultat av poli-
tiske beslutninger. 

Hvis vi også ser ut over Nordens 
grenser, er det interessant å huske 
på at selv om det primære målet 
som nevnt er å sikre et godt liv for 
nordboere i vår del av verden, kan vi 
ikke bare arbeide for dette målet ved 
å tenke og handle i vår egen region. 
Derfor vil Nordisk råd ikke bare kjem-
pe for et bærekraftig Norden, 
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Arbeidet i Nordisk råd kan forklares 

ganske enkelt. Det skyldes at 

parlamentarikerne i Nordisk råd 

først og fremst er drevet av ett 

ønske: ønsket om at Norden 

skal være et godt sted å leve.
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Nordisk råd arbeider 

konstant med å bli enda 

bedre til å være i kontakt med 

befolkningen i de nordiske lan-

dene. Og for å fremme åpenhet 

og dialog innførte Nordisk råd 

derfor såkalt «foretrede» 

pr. 1. januar 2012. 
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  Nordisk råd arbeider konstant med 

å bli enda bedre til å være i kontakt 
med befolkningen i de nordiske lan-
dene. Og for å fremme åpenhet og 
dialog innførte Nordisk råd derfor så-
kalt «foretrede» pr. 1. januar 2012. 
Det betyr at enhver nordisk borger 
kan be om et møte med et utvalg 
i Nordisk råd for å legge fram sine 
synspunkter på rådets politikk. Det 
er et konkret tiltak som i enda høyere 
grad enn før skal gjøre Nordisk råd til 
ditt og mitt råd – vårt råd.

Nærmere folket 

Presidiet og utvalgene  
i Nordisk råd
Medlemmene av Nordisk råd er for-
delt i Presidiet og de fem utvalgene.

Presidiet
Presidiet er Nordisk råds politiske 
ledelse. Mellom sesjonene er Pre-
sidiet rådets øverste besluttende 
organ. Presidiet har ansvar for de 
overordnede politiske spørsmålene, 
planlegging og budsjetter og det 
utenriks- og sikkerhetspolitiske par-
lamentariske samarbeidet. Nordisk 
råds president og visepresident er 
medlemmer av Presidiet.
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Kultur- og utdanningsutvalget

Kultur:

•	 Ny teknologi og medieplatt-
former

•	 Språksamarbeid
•	 Nyskaping innenfor kultur-

politikken, herunder forskning 
og analyse 

Utdanningsområdet: 

•	 Frafallsproblematikker
•	 Ungdomsarbeidsledighet
•	 Livslang læring 
•	 Innovasjon i utdanningene

Medborger- og forbrukerutvalget
•	 Demokrati
•	 Menneskerettigheter 
•	 Medborgerrettigheter
•	 Likestilling
•	 Forbrukerspørsmål
•	 Matsikkerhet
•	 Kriminalitetsbekjempelse,  

herunder internasjonal  
kriminalitet og terrorisme 

•	 Justispolitiske saker 
•	 Innvandring og flyktninger 
•	 Samarbeid mot rasisme
•	 Urfolks rettigheter

Miljø- og naturressursutvalget
•	 Klimaendringer 
•	 Atomsikkerhet
•	 Fiskeriforvaltning
•	 Matproduksjon og mattrygghet 
•	 Vern av biologisk mangfold
•	 Miljøvern i Arktis
•	 Farlige kjemikalier
•	 Energi og transport (sammen 

med Næringsutvalget) 

Næringsutvalget
•	 Indre marked, fri bevegelse, fjer-

ning av grensehindre, handel
•	 Regioner og strukturstøtte
•	 Sysselsetting og arbeidsmarked
•	 Arbeidsmiljø
•	 Infrastruktur og transport
•	 Kommunikasjon
•	 IT
•	 Forskning
•	 Energi (sammen med Miljøutval-

get)

Velferdsutvalget
•	 Velferds- og trygghetsordninger 
•	 Sosial- og helsespørsmål 
•	 Funksjonshemminger
•	 Bygg og bolig
•	 Familie
•	 Barn og ungdom 
•	 Narkotika, alkohol og andre 

misbruksformer.
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Kontrollkomiteen 
Kontrollkomiteen utøver den parla-
mentariske kontrollen over virk-
somhet som finansieres med felles 
nordiske midler.

Valgkomiteen 
Valgkomiteen forbereder valg som 
besluttes av plenarforsamlingen. 

Partigruppene i Nordisk råd
Siden 1973 har Nordisk råds valgte 
medlemmer kunnet danne nordiske 
partigrupper. En nordisk partigruppe 
må omfatte minst fire medlemmer og 
ha representanter fra minst to land. 

Ettersom en slik partigruppe må ha 
minst fire medlemmer fra minst to 
land, innebærer det at det finnes en 
del medlemmer som ikke tilhører 
noen registrert nordisk partigruppe. 
Nordisk råds politiske ledelse, 
Presidiet, fastsetter reglene for 
hvordan registrering av partigrup-
per skal gjøres.

Nordisk råd har fem  
partigrupper:
•	 Den sosialdemokratiske  

gruppen
•	 Midtengruppen
•	 Den konservative gruppen
•	 Den venstresosialistiske 

grønne gruppen
•	 Nordisk frihet



 21

n
o

r
d

is
k

 r
å

d
  –

  v
å

r
t

 r
å

d
  

De nordiske landenes sterke 

kulturelle, sosiale og demokra-

tiske verdier har vært viktige i 

hele Nordisk råds levetid.
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Nordisk råd

FAKTA FAKTA
Nordisk råds 
sesjon

•	 Nordisk råd er det offisielle nordiske samarbeidets parlamenta-
riske organ, som ble opprettet i 1952. 

•	 Rådet er en av de tre hovedpilarene i det nordiske samarbeidet.  
De andre to er det folkelige samarbeidet og regjeringssamarbeidet. 

•	 Nordisk råd gir råd og tar initiativ overfor de nordiske landenes  
regjeringer og Nordisk ministerråd. 

•	 87 medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige,  
Færøyene, Grønland og Åland. Danmark, Finland, Norge og Sverige 
har 20 medlemmer hver.  Av de danske medlemmene kommer to  
fra Færøyene og to fra Grønland, mens to av Finlands medlemmer 
kommer fra Åland. Island har syv medlemmer i Nordisk råd. 

•	 Medlemmene utnevnes av de nasjonale parlamentene etter  
forslag fra partigruppene. 

•	 Det løpende politiske arbeidet finner sted i Presidiet og i de  
fem fagutvalgene. 

•	 Parlamentarikerne kan påvirke det nordiske samarbeidet blant 
annet gjennom medlems- og utvalgsforslag, rekommandasjoner, 
skriftlige fremstillinger, uttalelser og skriftlige og muntlige  
spørsmål til de nordiske regjeringene og Nordisk ministerråd. 
Praksisen med spørsmål er unikt i hele verden. 

•	 Nordisk råd møtes ved to årlige sesjoner og fem årlige utvalgsmøter. 

•	 Presidentskapet alternerer mellom medlemslandene, og varer  
et år av gangen. 

•	 Under Nordisk råds sesjon dis-
kuterer Nordisk råds medlemmer 
politikk med regjeringsmedlem-
mer fra de fem nordiske landene, 
Færøyene, Grønland og Åland. 
Dette er en unik form for interna-
sjonalt samarbeid. 

•	 Under sesjonen avgjør parla-
mentarikerne hvilke forslag som 
skal sendes videre til de nordiske 
regjeringene. Dette skjer både 
på temasesjonen i mars og på 
høstsesjonen. 

•	 Parlamentarikerne i Rådet kan 
stille spørsmål direkte til de nor-
diske ministrene under sesjonen.  

•	 Høstsesjonen avholdes i det lan-
det som har presidentskapet. 

•	 Under sesjonen velges det også 
president, visepresident og med-
lemmer til Presidiet og utvalgene 
for året som kommer.
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Nordisk råd er det offisielle 

nordiske samarbeidets 

parlamentariske organ, 

som ble opprettet i 1952.
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Veien til å oppleve at Nordisk råd er vårt eget råd, går gjennom 
forståelse. Og den kommer fra kunnskap. Om Nordisk råds 
historie, om Nordisk råds sammensetning og ikke minst om 
hva Nordisk råd arbeider for hver eneste dag i alle de nordiske 
landene, men også ute i verden. For Nordisk råd vil og kan gjøre 
en forskjell for befolkningene i Norden, og forhåpentlig også for 
andre land og befolkningene der. 

I denne brosjyren får du vite mer om hva Nordisk råd dreier seg 
om. Du vil oppdage at Nordisk råds arbeid også påvirker ditt liv. 
Kanskje vil du også være med på å påvirke Nordisk råd.


