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Det nordiske samarbejde er i kon-
stant udvikling. De nordiske statsmi-
nistre har netop sat globaliseringens 
udfordringer og muligheder højt på 
den nordiske dagsorden. At de nor-
diske lande i fællesskab møder nye 
udfordringer er ikke nyt. I mere end 
50 år har de nordiske lande haft et 
tæt og levende samarbejde. Siden 
1952 i Nordisk Råd og fra 1971 også 
i  Nordisk Ministerråd. 

 
Samarbejdet i Nordisk Ministerråd 
sker mellem  regeringerne i Danmark, 
Finland,  Island, Norge og Sverige 
samt landsstyrene i de tre selvsty
rende områder Færøerne, Grønland 
og Åland. Nordisk Råd er samarbejds
forummet for de nordiske parlamen
tarikere. 

Et samlet Norden i en  
globaliseret verden
Verden bliver stadig mere globalise
ret hvilket giver udfordringer og ikke 
mindst muligheder for de nordiske 
lande. Mange af de udfordringer som 
globaliseringen skaber, kan ikke lø
ses af et enkelt land, men kræver at 
lande eller regioner optræder samti
dig og koordineret. Med de ligheder 
de nordiske lande har, er det natur
ligt sammen at forsøge at finde fæl
les løsninger. Derfor blev de nordiske 
statsministre i sommeren 2007 
enige om at satse nordisk som svar 
på globaliseringen. Du kan læse 
mere om såvel statsministrenes ret
ningslinjer og initiativer som Nordisk 
Ministerråds general sekretærs op
læg til konkretisering af arbejdet på 
www.norden.org/globalisering. 

De områder som de nordiske regerin
ger vil satse på for at imødekomme 
globaliseringens udfordringer, er:

•  klima, miljø og energi
•  forskning, uddannelse og  

innovation
•  fjernelse af grænsehindringer 
•  at øge de nordiske landes  

synlighed

Statsministrene har også besluttet  
at der skal arrangeres et nordisk top
møde hvert år for at give det nordiske 
globaliseringssamarbejde styrke og 
fokus. Satsningen skal udvikle for
stærket dialog mellem regeringerne, 
parlamenterne, arbejdsmarkedets 
parter og relevante interesseorgani
sationer i Norden. Den nordiske sats
ning skal samtidig ske i samspil med 
tilsvarende arbejde på europæisk 
plan. 

Nordens plads i Europa 
De internationale omgivelser stiller 
krav til det nordiske samarbejde. 
Den internationale – og i særdeles
hed den europæiske – udvikling har 
ikke mindst de senere år indebåret, 
at store skridt er blevet taget i ret
ning af større åbenhed og et bredere 
samarbejde. Derfor er det vigtigt at 
udvikle den indbyrdes nordiske  
dialog om internationale spørgsmål 
stadig tættere. Det etablerede nor
diske samarbejde arbejder som en 
naturlig part i de større EUnetværk. 

Nordisk Ministerråd har også et om
fattende samarbejde med landene 
rundt om Østersøen, særlig Estland, 
Letland og Litauen samt Nordvest
rusland. Samarbejdet med de tre 
førstnævnte sker ud fra disse landes 
medlemskab i EU, mens samarbejdet 
med Nordvestrusland har en anden 
karakter. De nordiske kontorer i de 
baltiske hovedstæder og i Sankt 
 Petersborg bidrager til samarbejdets 
fornyelse og udvikling. Nordisk Mini

sterråd har også et godt samarbejde 
med sine naboer i vest.

Nordisk Ministerråd udgiver hvert år 
rapporten Det internationale Norden, 
om sit internationale engagement. 
Du kan bestille rapporten på www.
norden.org/publikationer.

Nordisk samarbejde – nordisk nytte
Rammerne for samarbejdet mellem 
de nordiske regeringer findes i Hel
singforsaftalen, hvor det hedder at 
de nordiske regeringer vil »fremme 
det nære fællesskab, der i kultur 
samt i rets og samfunds opfattelse 
består mellem de nor diske lande«.

Alle de nordiske lande er små, men 
samarbejdet øger muligheden for at 
fremme Nordens interesser i en glo
baliseret verden. Gennem det nor
diske samarbejde opnår landene 
mere end de er i stand til hver for sig.  
Det kalder vi »nordisk nytte«.

Det nordiske samarbejde kan: 

•  gøre det mere attraktivt at bo,  
arbejde og drive virksomhed i vor 
del af Europa 

•  reducere den begrænsende faktor 
det er at landene er små 

•  give nordiske værdier støtte og 
gennemslagskraft internationalt 

•  bevare sprog, historie og traditio
ner i en globaliseret verden 

•  samle de nordiske og ligesindede 
lande om fælles holdninger i inter
nationale fora 

•  tilbyde en platform for fælles  
optræden i internationale sam
menhænge

Nordisk Ministerråd
Nordisk Ministerråd har som hoved
opgave at varetage det officielle 

Et godt råd for Norden

Nordisk Ministerråd
Nordic Council
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Adresser &  
information

Nordisk Ministerråd 
Store Strandstræde 18
dk1255 København K 
Tel +45 33 96 02 00
Fax +45 33 96 02 02 

Nordisk Råd
Store Strandstræde 18
dk1255 København K 
Tel +45 33 96 04 00
Fax +45 33 11 18 70 

Mere information 
www.norden.org 

samarbejde mellem de nordiske lan
des regeringer. Målet er at styrke det 
nordiske samarbejde, den nordiske 
identitet og at arbejde for de nor
diske interesser i omverdenen.  
Nordisk Ministerråd er en mellem
statslig institution, og beslutninger 
tages i enighed.

Nordisk Ministerråds budget udgør 
årligt omkring 840 millioner danske 
kroner. Landene betaler deres bidrag 
til Nordisk Ministerråd i forhold til en 
fordelingsnøgle baseret på landenes 
bruttonationalindkomst (BNI). Da der 
er cirka 25 millioner indbyggere i de 
nordiske lande, er omkostningerne 
for den enkelte nordbo godt 33 dan
ske kroner om året.

Statsministrene har det overordnede 
ansvar for Nordisk Ministerråd. I det 
daglige er ansvaret delegeret til de 
nordiske samarbejdsministre der bli
ver bistået af embedsmænd i Nordisk 
Samarbejdskomité (NSK). 

Foruden statsministre og de nordi
ske samarbejdsministre består Nor
disk Ministerråd af ti ministerråd:

•  Arbejdsmarkeds og arbejds
miljøpolitik

•  Erhvervs, energi og regional politik
•  Fiskeri, jord og skovbrug samt  

levnedsmidler
•  Kulturelt samarbejde
•  Ligestillingsspørgsmål
•  Lovgivningsspørgsmål
•  Miljøbeskyttelsesspørgsmål
•  Social og sundhed
•  Uddannelse og forskning
•  Økonomi og finanspolitik

Nordens statsministre mødes regel
mæssigt – også forud for møder i 
EU’s kreds af stats og regerings
chefer. Der er også uformelt nordisk 
samarbejde uden for Nordisk Mini
sterråds regi, hvor eksempelvis 
udenrigsministrene og forsvars
ministrene mødes. 

Nordisk Ministerråds sekretariat lig
ger i København. Sekretariatet ledes 
af generalsekretær Halldór Ásgríms
son og beskæftiger cirka 100 med
arbejdere fra hele Norden. Nordisk 
Ministerråds sekretariat forbereder i 
samarbejde med formandskabslan
det ministermøder, embedsmands
møder, konferencer og seminarer. 
Ministerrådet har ansvar for virkelig
gørelse af ministrenes beslutninger 
og for opfølgning af anbefalinger fra 
Nordisk Råd. 

Institutioner, fonde og  
støtteordninger
En række fællesnordiske institutio
ner finansieres helt eller delvist gen
nem Nordisk Ministerråds budget. 
Institutionerne har egne bestyrelser 
og budgetter og varierer i størrelse 
fra små institutioner med et budget 
på 1 million danske kroner til institu
tioner med et budget, der er mere 
end 70 gange så stort.

På kulturområdet har Nordisk Mini
sterråd etableret Nordens Hus i Rey
kjavík og Tórshavn – samt nordiske 
institutter i Åland og Grønland. Kul
tur og informationscentrene Norden 
i Fokus er etableret i Oslo, Stockholm 
og København. Blandt de fonde og 
støtteordninger der er finansieret af 

Nordisk Ministerråd, er Nordisk Kul-
turfond, Nordisk film- og tv-fond, 
Nordplus samt nordiske mobilitets
programmer for Nordvestrusland.

Et samarbejde for fremtiden
Nordisk Ministerråd arbejder med 
udgangspunkt i nordiske værdier 
som er baseret på demokratiske 
ideer om menneskerettigheder, 
medbestemmelse, fælles socialt  
ansvar, ligestilling mellem kønnene 
samt respekt for minoriteter og kul
turforskelle.

En styrke ved det nordiske samar
bejde er at det har en stærk folkelig 
forankring. En meningsmåling fra 
2006 viste at 76 % af indbyggerne i 
Norden mener, at arbejdet i Nordisk 
Råd og Nordisk Ministerråd har 
værdi for den nordiske befolkning.

Det er også med det mandat at Nor
disk Ministerråd vil møde globalise
ringens udfordringer.

Læs mere om det nordiske sam
arbejde på www.norden.org. 


