
Reformens mål og gennemførelse

Målet med reformen er:

• At styrke det nordiske samarbejde på minister-
niveau så der bliver mere politisk indhold.

•	 At	sikre	et	effektivt	sekretariat	som	støtter	op	
om det politiske samarbejde.

• At skabe et nyt nordisk budget som er et reelt 
styrings- og prioriteringsredskab.

Vejen fremover i reformarbejdet

• Mere politik
• Nyt nordisk budget
•	 Effektivt	sekretariat
• Mere nytte af projekter
• Bedre styring af  

institutioner

Reformens
mål

• Som realiseres gennem 
19 delprojekter under 
ledelse af general-
sekretæren

Reformen 
gennemføres

• 39 anbefalinger fra 
generalsekretæren som 
blev til en reformpakke fra 
samarbejdsministrene

Reformpakke

I lyset af skiftende samfundsmæssige udfordringer 
er	Nordisk	Ministerråd	blevet	reformeret	ved	flere	an-
ledninger siden oprettelsen i 1971. Som det fremgår 
af samarbejdsministrenes visionsdeklaration for det 
nordiske samarbejde fra februar 2014, er det vigtigt, 
at det nordiske samarbejde er i fortsat fornyelse 
for at sikre, at samarbejdet på langt sigt forbliver 
et stærkt redskab for de nordiske regeringer til at 
håndtere politiske udfordringer. 

På baggrund af et omfattende analysearbejde i se-
kretariatet	fremlagde	generalsekretær	Dagfinn	Høy-
bråten i april 2014 rapporten Nyt Norden. Rapporten 
indeholdt 39 konkrete anbefalinger med det formål 
at skabe et mere dynamisk og politisk indholdstungt 
samarbejde	understøttet	af	effektive	og	målrettede	
beslutningsprocesser og administrativ praksis. 

Vi behandlede Nyt Norden rapportens anbefalinger 
på samarbejdsministrenes møde på Island den 26. 
juni 2014 og vedtog på den baggrund en ambitiøs re-
formpakke, som skal sikre, at samarbejdet i Nordisk 
Ministerråd forbliver et stærkt og relevant redskab 
for de nordiske regeringer i mødet med nye politiske 
udfordringer. Virkeliggørelsen af disse ambitioner 
angår alle ministerråd og alle institutioner og kræ-
ver,	at	vi	løfter	i	samlet	flok.		

Eygló Harðardóttir, 
islandsk samarbejdsminister  

og formand for det nordiske  
samarbejdsministerråd i 2014

”

”

• At få mere nordisk nytte ud af Ministerrå-
dets projekt- og programvirksomhed.

• At sikre en bedre styring af de nordiske 
institutioner.
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Gennem samarbejdet i Nordisk Ministerråd har de nordiske lande siden 
oprettelsen i 1971 opnået mange væsentlige resultater til gavn for borgerne i 
Norden. Det nordiske samarbejde må imidlertid være i fortsat fornyelse for at 
sikre, at samarbejdet på langt sigt forbliver et stærkt redskab for de nordiske 
regeringer til at håndtere politiske udfordringer. 

På baggrund af mandat fra den nordiske samarbejdskomité, NSK, fremlagte 
Nordisk Ministerråds generalsekretær i april 2014 rapporten Nyt Norden, 
som indeholder en række anbefalinger til de nordiske samarbejdsministre 
med det formål:

• At styrke det nordiske samarbejde på ministerniveau, så der bliver  
 mere politisk indhold
•  At sikre et effektivt sekretariat som støtter op om det politiske 
 samarbejde
•  At skabe et nyt nordisk budget som er et reelt styrings- og 
 prioriteringsredskab
•  At få mere nordisk nytte ud af Ministerrådets projekt- og 
 programvirksomhed
•  At sikre en bedre styring af de nordiske institutioner.

Samarbejdsministrene behandlede Nyt Norden rapportens anbefalinger den 
26. juni 2014 og vedtog på den baggrund en ambitiøs reformpakke, som skal 
sikre, at samarbejdet i Nordisk Ministerråd forbliver et stærkt og relevant 
redskab for de nordiske regeringer i mødet med nye politiske udfordringer. 

Dette genoptryk af Nyt Norden rapporten indeholder samarbejdsministrenes 
reformpakke og gør det dermed muligt at se anbefalingerne og baggrunden 
for disse sammen med samarbejdsministrenes beslutninger. 
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www.norden.orgMed reformpakken har samarbejdsministrene lagt 
grundlaget for en omfattende fornyelse af det nor-
diske samarbejde. Nordisk Ministerråd er nu godt 
i gang med at implementere de 19 delprojekter. 

En ny version af Nyt Norden rapporten blev pub-
liceret i september 2014. Den indeholder ud over 
generalsekretærens anbefalinger den samlede 
reformpakke.

Rapporten kan downloades her:

 http://dx.doi.org/10.6027/ANP2014-754 
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