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Tilråding fra Fiskeridepartementet av 24. september 2004,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Innledning 

Nordisk Ministerråd arbeider innen rammen av 
sin politikk om «Ny nordisk dagsorden – nye stra
tegiske satsninger» hvor det er identifisert fem ho
vedprioriteringer for det nordiske samarbeidet: 
Teknologisk utvikling, velferd, det indre nordiske 
markedet, samarbeid med naboland og -regioner, 
samt miljø og bærekraftig utvikling. 

I løpet av 2003–2004 har Nordisk Ministerråd 
lagt betydelig vekt på å utarbeide nye retningslin
jer for samarbeidet i nærområdene. Store forand
ringer i regionen, blant annet de baltiske lands 
medlemskap i EU, har gjort dette helt nødvendig 
for å ivareta et tidsmessig samarbeid som bidrar til 
å vitalisere Norden og nærområdene. Ministerrå
det ser fram til behandlingen av de nye retnings
linjene på Nordisk Råds sesjon 1. – 3. november i 
Stockholm. Regjeringen er opptatt av å både styr
ke det likeverdige nordiske politiske samarbeidet 
med de tre baltiske land og samtidig øke Minister
rådets innsatser i Nordvest-Russland. 

Som en del av den samlede virksomheten i 
Norden og Nordens nærområder har Ministerrå
det lagt stadig større vekt på å etablere et godt 
samarbeid med de andre nordlige regionale råde
ne, d.v.s. Arktisk Råd, Barentsrådet og Østersjørå
det. Samarbeidet med disse rådene vil i fremtiden 
utgjøre en naturlig og integrert del av Ministerrå

dets virksomhet i nærområdene. Samarbeidet med 
EU er også styrket, blant annet gjennom aktivt 
samarbeid om oppfølgingen av den nye handlings
planen for EUs nordlige dimensjon. Samarbeids
ministrene hadde dessuten i 2004 et møte med EU
ambassadørene i Brussel og med EU-kommisæren 
for utvidelsen og naboskapspolitikken. 

Et annet prioritert område i 2003–2004 har vært 
revisjonen av den nordiske strategien for bære
kraftig utvikling. Strategien skal revideres hvert 
fjerde år, og neste fireårsperiode vil starte 1. januar 
2005. I revisjonsarbeidet har det blitt lagt spesiell 
vekt på å integrere de sosiale og økonomiske 
aspektene i begrepet bærekraftig utvikling slik at 
den nå utgjør en mer helhetlig strategi. Det er en 
løpende utfordring å sørge for at den bredt anlagte 
og omfattende strategien blir gjort kjent og resul
terer i konkret handling. Det skal derfor også ar
beides videre med utvikling av indikatorer for mål 
av bærekraftig utvikling. 

Det legges stor vekt på å videreutvikle arbeidet 
med fjerning av grensehindringer for borgeres mo
bilitet mellom de nordiske land. Samarbeidsminist
renes egen representant – tidligere dansk statsmi
nister Poul Schlüter – har fortsatt sin virksomhet for 
å sørge for den nødvendige politiske vektlegging. 
Samtidig er det etablert et eget grensehindersekre
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tariat ved ministerrådssekretariatet i København. 
Dette sekretariatet legger stor vekt på å innføre pro
sesser og rutiner som vil sørge for at grensehindrin
ger identifiseres og behandles i de rette kanaler. Ar
beidet med å utvikle informasjonstjenester for Nor-
dens innbyggere har fortsatt, og det er etablert et 
nettverk mellom de ulike tjenestene for å styrke den 
samlede innsatsen. Det vil ellers i tiden fremover bli 
gjort en særlig innsats i Ministerrådet for nærings
saker hvor det er en rekke større og mindre grense
hindringer som gjør det vanskelig å drive nærings
virksomhet over landegrensene. 

Det ble i 2003 utarbeidet en hvitbok om det 
fremtidige nordiske forsknings- og innovasjons
samarbeidet. De nordiske forskningsinstitusjone
ne skal i tiden fremover primært stimulere til at na
sjonale institusjoner og nettverk arbeider med om
råder som prioriteres av Nordisk Ministerråd. En 
større omlegging av det nordiske forskningssam
arbeidet, som skal stimulere institusjoner og forsk
ningsnettverk til å arbeide med forskningsoppga
ver som kan bidra til å skape synergier og sterkere 
nordiske forskningsmiljøer. Parallelt arbeides det 
på det næringspolitiske området med å reformere 
det nordiske innovasjonssamarbeidet. Samlet sett 
skal omleggingen av det nordiske forsknings- og 
innovasjonssamarbeidet bidra til at Norden blir en 
ledende region innen disse områdene. 

I årets melding om nordisk samarbeid for 
2003–2004 har Regjeringen valgt å legge særlig 
vekt på endringer i samarbeidet med nærområde
ne og arbeidet for å fjerne grensehindringer. Kapit
tel 2 gir en oversikt over nordisk europasamarbeid 
og det nordiske samarbeidet i nærområdene. Her 
er det også en omtale av Arktisk Råd, Barentsrådet 
og Østersjørådet. Kapittel 3 gir en oversikt over re
gjeringens arbeid med nordiske grensehindringer 
i perioden. Kapittel 4 gir en oversikt over de vik
tigste tverrfaglige saksområdene. Samarbeidet i 
Vest-Norden og med nærområdene i vest omtales i 
forbindelse med samarbeidsministrenes arbeid. 
Kapittel 5 omtaler det faglige samarbeidet i de uli
ke ministerrådene, og gir en oversikt over det for
melle sektorsamarbeidet. Kapittel 6 omtaler nor-
disk samarbeid utenfor Ministerrådet, d.v.s. det 
uformelle nordiske regjeringssamarbeidet. Kapit
tel 7 gir på anmodning av Stortinget en tilbakemel
ding om regjeringens oppfølging av fire av rekom
mandasjonene fra Nordisk Råd. Meldingen er utar
beidet i samarbeid med alle departementene. 

Den norske delegasjon til Nordisk Råd har i år 
valgt å utarbeide sin rapport som et eget, separat 
dokument, og den følger ikke som et vedlegg til 
stortingsmeldingen slik som tidligere år. 
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2 Nærområdene og nordisk europasamarbeid 

2.1	 Nordisk Ministerråds samarbeid 
med nærområdene og forslag til 
ny nærområdestrategi for 
Ministerrådet 

Nærområdene har gjennomgått store forandringer 
de siste ti årene. De baltiske land er etablert som 
demokratiske stater og er integrert som fullverdi
ge deltakere i europeisk integrasjon og annet inter
nasjonalt samarbeid gjennom bl.a. medlemskap i 
EU, EØS og NATO. Internasjonal finansiering i de 
baltiske land vil etter deres medlemskap i EU i all 
hovedsak komme gjennom finansieringsordninger 
under EU og EØS/EFTA. 

Forholdet til Russland er viktig for samarbeidet 
i hele Nord-Europa, og Nordvest-Russland er et 
viktig område for Norge og Norden. Det gjenstår 
mange utfordringer i Nordvest-Russland når det 
gjelder demokratisering, markedsøkonomi, miljø
sikkerhet og internasjonalt samarbeid. Her kan 
Norden bidra, og Nordisk Ministerråd skal nå styr
ke samarbeidet med Nordvest-Russland. 

På denne bakgrunn har Nordisk Ministerråd 
utarbeidet nye retningslinjer for samarbeidet med 
nærområdene. Det skal gjennomføres samråd 
med berørte russiske og baltiske parter om forsla
get til retningslinjer, før de skal behandles på Nor-
disk Råds sesjon i Stockholm 1. – 3. november ved 
et ministerrådsforslag. Det utarbeides separate 
retningslinjer for samarbeidet med hhv. Nordvest-
Russland og de baltiske land av hensyn til de ulike 
problemstillingene i de to områdene. Retningslin
jene skal gjelde for hele Nordisk Ministerråds – al-
le fagministerrådenes – samarbeid med Nordvest-
Russland og de baltiske land. Et viktig utgangs
punkt for retningslinjene er for øvrig en evaluering 
av nærområdeprogrammet siden dets start tidlig 
på 1990-tallet, som en frittstående finsk konsulent
gruppe avga i mai 2004. 

Hovedkriteriet for den fellesnordiske innsatsen 
i nærområdene er begrepet om nordisk nytte, dvs. 
at landene oppnår mer samlet nordisk enn hver for 
seg. For å ivareta Norges interesser i regionen er 
det viktig å fremme et sterkt og relevant regionalt 
samarbeid. Dette tilsier at det nordiske nærområ
desamarbeidet bør videreutvikles for å styrke Nor
ges samarbeid med EU, Russland, de baltiske land 

og de andre nordlige regionale rådene (Barentsrå
det, Østersjørådet, Arktisk Råd). 

Den nevnte evalueringen og retningslinjene for 
de baltiske land viser at målsettingene for Nordisk 
Ministerråds samarbeid med de baltiske land til nå 
i all hovedsak må betraktes som oppnådd. Samti
dig skal bilateralt samarbeid mellom de nordiske 
og de baltiske land nå være fullt ut likeverdig i 
form og innhold, med en forsterket politisk dialog 
og bortfall av bistandspreget prosjektfinansiering. 
Dette forholdet bør også reflekteres i Nordisk Mi
nisterråd. 

De nye retningslinjene for de baltiske land sti
pulerer derfor at samarbeidsministrenes nærområ
deprogram nedlegges fra og med 2006. Fagminis
terrådene skal videreføre samarbeidet på grunnlag 
av sine sektorbudsjetter og en økende finansiering 
fra de baltiske land. Det skal allikevel være en 
overgangsfase hvor det tas behørig hensyn til de 
baltiske lands muligheter til omlegging til større 
grad av samfinansiering. Samarbeidsministrene vil 
dessuten fortsatt disponere en mindre strategisk 
budsjettpost som kan benyttes til særskilt politisk 
interessante samarbeidstiltak i de baltiske land. 
Retningslinjene legger til grunn en fortsatt over
ordnet koordinerende rolle for samarbeidsminist
rene, og sektorene skal rapportere til samarbeids
ministrene om sitt arbeid i de baltiske land sett i 
forhold til retningslinjene. 

Samarbeidet med de baltiske land skal få en 
mer langsiktig og fullt ut jevnbyrdig karakter hvor 
aktiviteter planlegges og finansieres i fellesskap. 
Samarbeidet skal få klart mer politisk karakter og 
innhold. Tradisjonell prosjektaktivitet skal reduse
res betydelig. Den nordisk-baltiske dialogen skal 
videreutvikles, blant annet gjennom møter både på 
politisk og embetsnivå. 

Det blir større anledning til å utvikle samarbeid 
med hvert enkelt av de baltiske land, mens det til 
nå har vært lagt vekt på et samarbeid med Balti
kum som region. 

Som sentrale nordisk-baltiske samarbeidsom
råder synes kultur, utdanning og forskning, helse
og sosialspørsmål, bærekraftig utvikling, nærings
liv, IT og grenseregionalt samarbeid å peke seg ut 
som særlig viktige. Men samarbeidet skal videre
føres i alle fagministerråd som vurderer det som 
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relevant, og vil kontinuerlig være til gjenstand for 
evaluering og revurdering mellom samarbeids
partnerne. Som sentrale virkemidler skal det fort
satt satses sterkt på samarbeid på grasrotnivå gjen
nom utvekslingsprogram og kunnskapsutvikling. 

Retningslinjene fremhever at Ministerrådet 
skal fortsette å drive virksomhet som komplemen
terer EUs virksomhet, og at EU/EØS-spørsmål er 
en naturlig del av sakskartet for nordisk-baltisk 
dialog og samarbeid. Dette er ytterligere aktuali
sert gjennom de baltiske lands EU/EØS-medlem-
skap. 

Nordisk Ministerråds informasjonskontorer i 
de baltiske land skal opprettholdes, men med et ty
deliggjort mandat. Nordisk Ministerråds virksom
het skal også synliggjøres bedre. 

Det vurderes også hvordan de baltiske land 
mest hensiktsmessig kan delta i et utvidet samar
beid med Nordisk Ministerråds institusjoner der 
det er gjensidig interesse av dette. 

Ministerrådet skal søke å utvide koordinering 
og konkret samarbeid med Østersjørådet. Det skal 
også legges vekt på å fremme felles nordisk-bal-
tisk-russisk samarbeid, blant annet gjennom det 
grenseregionale samarbeidet. Et nordisk-baltisk 
samarbeid overfor Hviterussland med vekt på de
mokratiutvikling kan bli aktuelt. 

I retningslinjene for Nordisk Ministerråds sam
arbeid med Nordvest-Russland legges det betyde
lig vekt på et styrket samarbeid med de andre tre 
regionale rådene i området, Barentsrådet, Øster
sjørådet og Arktisk Råd. Det tillegges likeledes 
stor vekt at Ministerrådets aktiviteter skal søke en 
hensiktsmessig samordning med EUs politikk og 
programmer. 

For å gjennomføre aktiviteter i Nordvest-Russ-
land etableres et eget russlandsprogram med et se
parat budsjett fra og med 2006. Programmet skal 
koordineres av samarbeidsministrene, mens Mi
nisterrådets fagministerråd har det operative an
svar for gjennomføring av aktivitetene og skal rap
portere til samarbeidsministrene. 

Samarbeidet med Russland skal ha karakter av 
et partnerskap hvor russiske samarbeidspartnere 
oppfordres til selv å bidra med midler, kompetanse 
o.a. i størst mulig grad. Dessuten skal samarbeidet
bli mer langsiktig i karakter og form. 

Det er et behov for en sterkere fokusering i Mi
nisterrådets innsats i Nordvest-Russland. Det vil 
bli lagt særlig vekt på demokratiutvikling og styr-
king av rettsstaten, sosial- og helsespørsmål, barn 
og unge, likestilling, kultur, IT, forskning og mar
kedsøkonomi. De sentrale redskapene for å frem
me dette samarbeidet skal være folk-til-folk samar
beid (også grenseregionalt), stipend- og utveks

lingsordninger og trepartssamarbeid Norden-
Russland-Baltikum. 

Geografisk skal samarbeidet med Nordvest-
Russland omfatte Murmansk oblast, Republikken 
Karelen, St. Petersburg, Leningrad oblast, Pskov 
og Kaliningrad. Det skal legges stor vekt på å ut
vikle dialogen med russiske myndigheter, både på 
lokalt og sentralt nivå. Informasjonskontoret i 
St.Petersburg – og etterhvert også i Kaliningrad – 
får store oppgaver i å bygge de nødvendige kontak
ter og nettverk og forvalte deler av samarbeidsakti
vitetene. I Murmansk oblast og de arktiske deler 
av Nordvest-Russland skal Nordisk Ministerråd et
terstrebe å drive sine aktiviteter i samarbeid med 
Barentsrådet og Arktisk Råd i så stor grad som 
mulig. I samarbeid med rådene kan det være aktu
elt med prosjekter i Arkhangelsk oblast. 

Russlandsprogrammet og Ministerrådets sam
arbeid med de baltiske land ses som et komple
ment til de nordiske lands bilaterale samarbeid 
med Russland og skal samsvare med prinsippene 
for dette. 

2.2	 Nordisk Ministerråds samarbeid 
med nærområdene og EUs 
nordlige dimensjon 

Det var Finland som i 1997 tok initiativet til EUs 
nordlige dimensjon. Finland og Sverige var nå blitt 
medlemmer i EU ved siden av Danmark, og EU 
hadde derved fått en ny og utvidet dimensjon for 
sitt samarbeid nordover i Europa. Under det finske 
formannskapet i EU i 1999 ble EUs nordlige di
mensjon formelt etablert som et eget politikkområ
de og har utviklet seg til å bli et synlig uttrykk for 
regionalt samarbeid som bidrar til å øke velferd og 
utvikling både innad i EU og i det nordlige euro
peiske nærområdet. 

EUs nordlige dimensjon gir et felles ramme
verk for fremme av politisk dialog og konkret sam
arbeid og dekker et geografisk område langt ut-
over de nordiske EU-land, fra det arktiske og sub
arktiske området til de sørlige strender i Østersjø
en og fra Nordvest-Russland i øst til Island og 
Grønland i vest. I tråd med dette har flere land som 
ikke er medlemmer av EU, status som partnerland 
under EUs nordlige dimensjon. Etter utvidelsen av 
EU den 1. mai 2004 er antall partnerland redusert 
til Norge, Island og Russland. Regionale organisa
sjoner i området, som Nordisk Ministerråd, Ark
tisk Råd, Østersjørådet og Barentsrådet, har pro
grammer og aktiviteter som samsvarer godt med 
de målsettinger og prioriteringer som er nedfelt i 
handlingsplanene for EUs nordlige dimensjon. 
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EUs råd vedtok i oktober 2003 en ny handlings-
plan under EUs nordlige dimensjon – den andre i 
rekken – for perioden 2004–06 (NDAP 2004–06). 
Norge har fått flere synspunkter og prioriteringer 
reflektert i planen, både i kraft av partnerland og 
som deltaker i multilateralt samarbeid ved at de fi
re regionale rådene i området har deltatt i utarbei
delsen av handlingsplanen. EU-kommisjonen har 
den ledende og overordnede rollen i gjennomførin
gen av handlingsplanen, men Norge følger nå opp
følgingen av planen, blant annet gjennom de nevn
te kanaler og ved partnerskapene for henholdsvis 
miljø og helse/livskvalitet som er etablert under 
EUs nordlige dimensjon. 

Styrket integrasjon mellom Russland og EU på 
alle plan er kjernen i handlingsplanen. Russland på 
sin side ville gjerne sett at større finansielle ressur
ser ble stilt til rådighet for gjennomføring av den 
første handlingsplanen, og det er ikke stilt i utsikt 
friske midler fra EUs side for NDAP 2004–06. Det 
ligger i planen at EUs etablerte fondsstruktur skal 
benyttes. 

Handlingsplanen dekker fem felter: Økonomi, 
menneskelige ressurser, miljø, grenseregionalt 
samarbeid og justissaker. To regioner med sær
skilte behov er fokusert i planen: Kaliningrad og 
det arktiske området. Det er for øvrig sammenfall i 
flere av prioriteringene under Den nordlige dimen
sjon og innenfor EØS-finansieringsordningene, 
f.eks. på feltene miljø, helse, regionalt samarbeid 
og grenseregionalt samarbeid. 

Norge tillegger EUs nordlige dimensjon stor 
vekt og er tilfreds med den nylig vedtatte hand
lingsplanen for perioden 2004–06. Den samsvarer 
godt med norske og nordiske synspunkter og prio
riteringer. Det er viktig å få Russland sterkt enga
sjert i EUs nordlige dimensjon, og i den forbindel
se kan også Nordisk Ministerråds kommende 
russlandsprogram bidra til dette. Gitt at de baltiske 
land og Polen nå er integrert i EU som fullverdige 
medlemmer, er EUs nordlige dimensjon særlig 
viktig som et instrument for samarbeid med Russ-
land, med vekt på Nordvest-Russland og Kalinin
grad. 

På det nordiske statsministermøtet i juni 2001 
ble det besluttet å systematisk avholde innledende 
nordiske møter mellom de nordiske EU-landene i 
forkant av møtene i Det europeiske råd. Norge og 
Island skal orienteres om disse møtene. På stats
ministermøtet i 2003 ble man enige om at denne 
modellen også skal omfatte sektorene for miljø, li
kestilling og forbrukerspørsmål. Også de baltiske 
lands statsministre ble invitert til de tre nordiske 
EU-medlemmenes uformelle statsministermøte 
før Det europeiske rådsmøtet i juni 2003, og også 

ved slike «3 + 3» møter skal Norge og Island hol
des orientert. 

Det er dessuten en rekke andre former for nor-
disk samarbeid om EU og EØS-spørsmål i de for
skjellige ministerrådene. Det holdes f.eks. innle
dende nordiske miljøministermøter i forkant av 
møter mellom EUs miljøministre. Slik brukes Nor-
disk Ministerråd som en ramme for uformelle sam
råd og gjensidige orienteringer om EU og EØS
spørsmål på både politisk- og embetsnivå. På den-
ne måten kan de nordiske land stå sterkere i EU
samarbeidet, og slik kan EUs perspektiv rettes 
også mot vår region. 

Det fremtidige samarbeidet med de baltiske 
land – nå som EU/EØS-medlemmer – skal legge 
vekt på en utvidet politisk dialog, og vil tilføre det 
nordiske og nordisk-baltiske samrådet om EU og 
EØS-spørsmål nytt innhold og ny nordisk nytte. 
Dette vil være en dimensjon i de nordiske lands til
svar til den utfordringen som det vil være å skulle 
forholde seg til det utvidete EU/EØS. Et viktig te
ma for samråd er i så måte nettopp Den nordlige 
dimensjon og europeisk samarbeid med Russland. 
Dette illustrerer behovet for og betydningen av de 
nye retningslinjene for Nordisk Ministerråds sam
arbeid med de tre baltiske land og Nordvest-Russ-
land. 

Som et ledd i Nordisk Ministerråds arbeid for å 
styrke dialogen og samarbeidet mellom de ulike 
aktørene i nærområdene har Ministerrådet utar
beidet en politikk («Norden – en samarbeidende 
region») med 7 konkrete punkter for økt transpa
rens og synergi overfor Arktisk Råd, Barentsrådet, 
Østersjørådet og EU. Hovedelementene i disse er 
informasjonsutveksling, vurdering av konkrete 
samarbeidsprosjekter, programsamarbeid og mu
lighetene for samfinansiering. Den nordlige di
mensjon utgjør i denne forbindelse på mange må
ter et politisk bakteppe. 

2.3 Østersjørådet 

Østersjørådet ble opprettet i 1992 og har 12 med
lemmer: Norge, Sverige, Finland, Danmark, Is
land, Polen, Tyskland, Russland, Latvia, Litauen, 
Estland og EU-kommisjonen. Observatørland er 
Frankrike, Italia, Nederland, Slovenia, Storbritan
nia, Ukraina og USA. 

Formannskapet skifter mellom medlemslande
ne hvert år i juni/juli. Estland hadde formannska
pet i 2003–2004, og Polen har det i 2004–2005. 1998 
ble det opprettet et lite permanent sekretariat for 
Østersjørådet. Det har sete i Stockholm. 

Samarbeidet i Østersjørådet har stor faglig 
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Boks 2.1 Bekjempelse av spredning av smittsomme sykdommer


I regjeringssjefsmøte for Østersjøregionen i 
april 2000 ble det bestemt å opprette en Aksjons
gruppe (Task Force) for smittevern. Den besto 
av «Special Representatives» for statsministrene 
i hvert land i Østersjørådet og presidenten for 
EU-kommisjonen. Norge, som da hadde for
mannskapet i Østersjørådet, sa seg villig til å le-
de Aksjonsgruppen og å etablere et sekretariat. 
Mandatet for gruppen ble forlenget i 2002 fram 
til 2004. Den la fram avslutningsrapport i regje
ringssjefsmøtet i Tallinn i juni 2004. 

Alt i alt 138 prosjekter er etablert og under 
gjennomføring eller avsluttet våren 2004. Direk
te prosjektstøtte utgjorde nesten ti millioner eu
ro. Et tilsvarende beløp ble brukt til møter, rei
ser, opplæring, tekniske rådgivere, sekretariat 
og evaluering. 

Aksjonsgruppens innsats har vært medvir
kende til et fall i insidensratene for hiv og tuber
kulose mot slutten av perioden. Nasjonale ret
ningslinjer er justert når det gjelder tuberkulose
kontroll og antibiotikaresistens og overvåkning 
er skjerpet. Primærhelsetjenesten har utviklet 
nettverk, og styrket samarbeidet for å etablere 
retningslinjer for kontroll av smittsomme syk
dommer. Helsen i fengsler er bedret, både ved 
bedre rutiner, bedre hygiene og samarbeid med 
den sivile sektor. Det pågår arbeid for å utvikle 
modeller for reformer i helsevesenet i Litauen, 
Polen, Russland og Norge. Det er gitt mye opp
læring i planlegging og gjennomføring av pro
sjekter. 

Aksjonsgruppen har bidratt til å sette hiv/ 
aids, tuberkulose og andre smittevernproblemer 
på den politiske dagsorden, fremmet primærhel
setjeneste, bidratt til endringer i nærområdepoli
tikk på nasjonalt nivå og til økning i nasjonale be
vilgninger til bekjempelse av smittsomme syk
dommer. 

Aksjonsgruppen er grundig evaluert, og fem 
rapporter foreligger. 

Det er etablert et vidt og velfungerende nett
verk både på det politiske, praktiske og profesjo
nelle plan. Fremtidens samarbeid vil ventelig bli 
mindre i form av prosjektsamarbeid og mer som 
teknisk samarbeid. 

Aksjonsgruppen har lagt grunnen for politisk 
samarbeid på dette felt. Det er allerede kommet 
til uttrykk gjennom initiativet til EUs nordlige di
mensjons partnerskap for helse og livskvalitet 
som ble etablert i Oslo i oktober 2003. Her vil vi
dereføring av nettverk fra Aksjonsgruppen spille 
en viktig rolle. Både arbeidet med hiv/aids, anti
biotikaresistens, primærhelse, helse i fengsler 
og muligens tuberkulose kan videreføres i eks
pertgrupper. Rådet for utdannelsesnettverk for 
samfunnsmedisin og samarbeid om reformer i 
helsevesenet, samt Aksjonsgruppens database, 
tilpasses det nye samarbeidet. 

Sekretariatet og embetsgruppen (Group of 
Senior Health Officials) etablert under innsats
gruppene, fortsetter å fungere ut året 2004 og vil 
følge med i avslutningen av prosjekter og over
gangen til det nye Partnerskapet. 

bredde. Områdene demokratiutvikling, økono
misk integrasjon og utvikling, utdanning, miljø- og 
energispørsmål, atomsikkerhet, trygge levevilkår, 
kamp mot spredning av smittsomme sykdommer 
og bekjempelse av organisert kriminalitet er de 
mest sentrale. 

Norges engasjement i Østersjørådet er en vik
tig del av norsk nærområdepolitikk. Norge legger 
vekt på samarbeidet i Østersjørådet bl.a. som et 
viktig forum for å fremme samarbeidet mellom 
Russland og landets vestlige naboer. Vi anser at 
Østersjørådet, Barentsrådet og Nordisk Minister
råd utfyller hverandre i en slik sammenheng. 

Den nordiske samarbeidsmodellen har på 
mange måter vært en inspirasjon for Østersjøsam
arbeidet. Østersjørådet har imidlertid ikke eget 
budsjett for å sette kraft bak beslutningene. I den 
grad man har satt i gang konkrete fellesprosjekter, 
har enkeltland deltatt med frivillige bidrag. I noen 

tilfeller, spesielt innen energisamarbeidet, har 
man etablert et vellykket samarbeid med Nordisk 
Ministerråd. 

Etter norsk initiativ under vårt formannskap 
1999–2000 ble det oppnådd enighet om at alt regio
nalt mellomstatlig samarbeid mellom medlemslan
dene etter modell av Nordisk Ministerråd, skal 
omfattes av Østersjørådet. Fagministrenes fagan
svar berøres ikke. Den nye struktur har utenriks
ministrene som koordinator, med embetskomité
en (CSO) som koordinerende organ. 

Utenriksministrene møtes annet hvert år. Fag
ministrene møtes etter behov. Siste utenriksminis
termøte var i Bjørneborg i Finland 10. og 11. juni 
2003. Neste møte blir i Szczecin i Polen våren 2005. 

Mellom rådsmøtene møtes Committee of Se
nior Officials (CSO) 6–7 ganger hvert år under le
delse av det sittende formannskap. Under CSO er 
det nedsatt 3 arbeidsgrupper: Arbeidsgruppe for 
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demokratiske institusjoner, arbeidsgruppe for 
økonomisk samarbeid og arbeidsgruppe for atom
sikkerhet. 

Under fagministrene er det opprettet arbeids
grupper for energi, miljøspørsmål, transport og for 
barnespørsmål. 

Regjeringssjefene i medlemslandene i Øster
sjørådet har møtt hverandre annethvert år siden 
1996. Toppmøtene er formelt sett ikke møter i Øs
tersjørådformat, men gir viktige impulser og leg
ger rammer for samarbeidet i rådet. For å begren
se møtehyppigheten holdes det fra og med 2004 
ikke utenriksministermøter de år som regjerings
sjefene møtes. Det ble avholdt regjeringssjefsmøte 
i Estland i juni 2004, og Island har invitert til nytt 
møte i 2006. 

I 1994 ble det opprettet en stilling som «Kom
missær for demokratiske institusjoner og mennes
kerettigheter, herunder minoriteters rettigheter». 
Mandatet utløp ved utgangen av 2003. Noen opp
gaver videreføres bl. a. i Østersjørådets arbeids
gruppe for demokratiske institusjoner. Saksom
rådet dekkes også opp i andre regionale organisa
sjoner som Europarådet, i OSSE og innenfor ram-
men av samarbeidet i EU og innenfor EU-Russ-
landsdialogen. 

Etter EU-utvidelsen våren 2004 er 8 av Øster
sjørådets 12 medlemsland medlemmer i EU. I re
gjeringssjefsmøtet i Estland i juni fremkom noe di
vergerende oppfatninger om hva utvidelsen inne
bærer for rådets rolle og betydning i årene som 
kommer. Det polske formannskapet har satt rå
dets framtidige rolle og funksjon som overordnet 
tema på sakskartet for CSO og tar sikte på evt. å 
legge fram utkast til nytt mandat for rådet for uten
riksministermøtet i Polen neste vår. 

Regjeringen legger vekt på at Østersjørådet i 
fremtiden må være endringsvillig, fleksibelt og 
kunne gi merverdi og at man bør bestrebe seg på 
økt samarbeid og informasjonsutveksling mellom 
de forskjellige regionrådene. 

Regjeringen finner det ønskelig at samarbeidet 
og dialogen fortsetter på de områder hvor rådet pe
ker seg ut som det naturlige forum. Samarbeids
områdene som peker seg ut som særlig sentrale 
for norsk deltakelse i tiden som kommer er energi, 
kamp mot organisert kriminalitet, innsatser rettet 
mot barn i fare, kamp mot menneskehandel, frem
me av samarbeid over landegrenser mellom lokale 
og subregionale myndigheter, IT-samarbeid og 
fremme av atomsikkerhet. Helsesamarbeidet føres 
videre innenfor rammen av EUs nordlige dimen
sjon – se egen omtale i boks. 

2.4 Barentsrådet


Barentssamarbeidet kom i stand på norsk initiativ i 
1993. Tiårsjubileet ble markert i Kirkenes i januar 
2003 blant annet med deltakelse av de nordiske 
lands og Russlands statsministre. Norge har i pe
rioden høsten 2003 – høsten 2005 formannskapet i 
Barentsrådet, mens Västerbottens län i Sverige le-
der arbeidet i Barents Regionråd. 

Siden 1993 er det etablert et omfattende samar
beidssystem som særlig bygger på det nære sam
arbeidet mellom de nå tretten deltakende fylkene, 
og folk-til-folk-kontaktene på tvers av de tidligere 
skillelinjene i regionen. Barentsregionen utgjør 
hele 1.750.000 km2, med omlag 6 millioner innbyg
gere, hvorav nesten 4,5 millioner i Russland. Re
gionen er svært rik på forskjellige naturressurser. 

Barentssamarbeidet har fra første stund hatt to 
overordnete mål. Det ene er å skape et nytt og sta
biliserende samarbeidsmønster i forholdet mellom 
de nordiske land og Russland, og på den måten bi
dra til å styrke Russlands rolle i det alminnelige eu
ropeiske samarbeidet. Dette har også gitt Barents
samarbeidet et sikkerhetspolitisk element. Det 
andre er å fremme bærekraftig utvikling i bredeste 
forstand. I praksis retter dette seg mest mot Nord-
vest-Russland, med sine store utfordringer når det 
gjelder økonomisk og sosial utvikling, helse, miljø
vern, ressursforvaltning og behov for reform av 
mange samfunnsinstitusjoner. 

Samarbeidet er forankret i to offisielle organer: 
Det euro-arktiske Barentsrådet og Barents Region
råd. Barentsrådet representerer samarbeidet på 
regjeringsnivå og har seks land – Norge, Sverige, 
Danmark, Island, Finland og Russland – samt EU
kommisjonen som medlemmer. I tillegg er ni land 
observatører. Barentsrådet møtes annethvert år på 
utenriksministernivå. Ulike fagministre har også 
møter. Formannskapet veksler mellom Norge, 
Sverige, Finland og Russland. 

Regionrådet består av lederne i fylkene som re
gionen omfatter og en representant for urfolkene 
(samer, nenetsere og vepsere). Urfolkssamarbei
det er særlig nært mellom de norske, svenske, fin
ske og russiske samene. Urfolksrepresentantene 
ønsker en sterkest mulig deltakelse i Barentsrå
det, i tillegg til sin deltakelse i Regionrådet. 2005 
vil bli utropt som «urfolksår» i regionen. 

Det er også et omfattende samarbeid mellom 
foreninger, lag, skoler og andre institusjoner. Det
te folk-til-folk-samarbeidet har utviklet seg nokså 
fritt, ofte uten noen form for offisiell medvirkning. 
På sin måte virkeliggjør det samarbeidets grunn
leggende idé. 

Barentssamarbeidet har stor betydning, først 



12 St.meld. nr. 48 2003–2004

Nordisk samarbeid 

og fremst som portal til konkret samarbeid med 
Russland. De nordiske medlemmene av EU har bi
dratt aktivt til utformingen av EU-initiativ og finan
sieringsordninger for å styrke det regionale samar
beidet i nord. Barentssamarbeidet er en sentral del 
i samspillet for å virkeliggjøre EUs Nordlige Di
mensjon og det tilhørende handlingsprogrammet. 

Erfaringene fra nordisk samarbeid gir gode im
pulser til utformingen av Barentssamarbeidet. Det 
land som har formannskapet i Barentsrådet har 
gjerne særskilte satsningsfelt for sin formannspe
riode. For Norges formannskapsperiode står næ
ringssamarbeid, utdanning, justissamarbeid, red
ningstjenestesamarbeid og helse sentralt. 

Det er i Barentssamarbeidet etablert en rekke 
arbeidsgrupper o.l. for bestemte områder, både i 
regi av Barentsrådet og Regionrådet. For tiden fo
regår en styrking av dette samarbeidsapparatet 
gjennom opprettelse av felles arbeidsgrupper, gjer
ne med delt formannskap (sentral myndighet + re
gional myndighet). Dette er en nyhet som har 
sprunget fram av den gode samarbeidsatmosfære 
som Barentsregionen preges av. 

Regionrådet har i sitt Barentsprogram 2004– 
2006 definert næringsutvikling/infrastruktur, mil
jøvern, menneskelige ressurser og urfolkssaker 
som prioriterte felt. 

Sentralt i samarbeidet står hele tiden utvikling 
av et sterkere næringsliv. Bedringen i russisk øko
nomi og endringene i den økonomiske politikken 
har ført til økt interesse for handel og investerin
ger. Arbeid for forenkling og harmonisering av 
prosedyrene for grensepassering er prioritert. 
Kontakten er styrket mellom handelskamre, næ
ringslivsorganisasjoner og andre ikke-statlige øko
nomiske aktører i regionen. Målsettingen er blant 
annet å bedre identifiseringen av hindre for handel 
og investeringer, og forbedre informasjonsutveks
ling og kontakt med myndighetene. 

Olje, mineralutvinning, skogdrift og industri re
presenterer store økonomiske muligheter, men 
også omfattende miljøutfordringer i regionen. Den 
store petroleumsaktivitet man etterhvert kan vente 
på russisk side vil på sin side ha betydelige ring
virkninger for landbasert virksomhet og infra
struktur. Norge ønsker å bidra til en økonomisk ut
vikling som skjer innenfor miljømessige forsvarli
ge rammer. Integrering av miljøhensyn i nærings
virksomhet og tettere samarbeid med miljøforvalt
ningen vil derfor være viktig. 

Økt petroleumsaktivitet på russisk side vil også 
føre til vesentlig økning i transport langs norske
kysten og stille særlige krav til skipenes kvalitet, 
seilingsruter og oljevernberedskap. Dette vil være 
en viktig utfordring framover. Miljøvernministrene 

i Barentsrådet vektlegger bl.a. dette, og framhever 
dessuten oppfølging av AMAP og NEFCOs rap
port over viktige miljøinvesteringsprosjekter (hot 
spots) og målsettingen om å fjerne de aller viktigs
te miljøproblemene på russisk side i løpet av ti år. 
Samarbeid om renere produksjon i et livsløpsper
spektiv, biologisk mangfold og bærekraftig skog
bruk prioriteres likeledes høyt. Samarbeid med 
NEFCO om miljø- og energiprosjektene er av stor 
betydning. 

Miljøpartnerskapsfondet som er opprettet un
der EUs nordlige dimensjon, vil spille en nøkkel
rolle i finansieringen av store miljø- og atomsikker
hetsprosjekter i Russland. 

Barentsrådet ga i 1999 etter norsk initiativ man-
dat for igangsetting av forhandlinger om en avtale 
kalt Multilateral Nuclear Environmental Program
me in the Russian Federation (MNEPR). Avtalen, 
som ble undertegnet i mai 2003 og trådte i kraft i 
april 2004, legger til rette for igangsetting av bety
delig innsats for styrking av atomsikkerheten i 
nord. 

Barentsregionen inkluderer Europas største 
og viktigste skoger. Disse spørsmålene berører 
både miljøarbeidsgruppen, den økonomiske ar
beidsgruppen og energiarbeidsgruppen. Utvikling 
og anvendelse av bioenergi framheves, bl.a. i til
knytning til gjennomføring av forpliktelser under 
Kyoto-protokollen. Energisamarbeidet omfatter 
også bl.a. energieffektivisering, finansierings
spørsmål og generelt informasjonsarbeid. Det ble i 
2003 etablert et forsøksområde i Østersjøregionen 
for de fleksible mekanismene under Kyoto-proto-
kollen for å redusere klimagassutslipp. Pilotregio
nen inkluderer også Russland, men Russland er 
ennå ikke tilsluttet avtalen om forsøksområdet, i 
påvente av ratifikasjon av Kyoto-protokollen. 

Kultursamarbeidet i Barentsregionen har bl.a. 
som målsetning å fremme den regionale kulturelle 
identiteten. Dette skjer gjennom samarbeid på alle 
kultursektorens områder, blant både profesjonelle 
og amatører. På området kompetanseutvikling, ut
danning og forskning foregår det et utstrakt sam
arbeid på alle nivåer. En ny felles arbeidsgruppe vil 
blant annet fremme målsettingene i den såkalte 
Bologna-prosessen, herunder gjensidig anerkjen
nelse av diplomer og fagplaner. 

Også ungdomspolitikk er et prioritert område 
for Barentsrådet og Regionrådet. Det er opprettet 
en koordinatorstilling i Murmansk, som skal gi råd 
og veiledning til ungdomsorganisasjoner og -grup
per som ønsker å gjennomføre prosjekter, utveks
linger eller andre fellestiltak i regionen. 

Samarbeidsprogrammet for helse ble fornyet i 
2003, bl.a. som del av det nye partnerskapet for hel
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se og livskvalitet. Prioriterte felt er bekjempelse av 
smittsomme sykdommer (primært tuberkulose og 
hiv/aids), bekjempelse av livsstilsrelaterte syk
dommer og bedre integrering av helse og sosiale 
tjenester. 

Også handlingsprogrammet på transportsekto
ren er fornyet, og samarbeidet viderefører sin sats
ning på arbeidet for et mer effektivt transportnett. 
En GIS-basert database er etablert, som i likhet 
med en rekke andre opplysninger fra Barentssam
arbeidet er tilgjengelig på internett. De fleste gren
sepasseringsstedene med Russland i nord er nå 
oppgradert til internasjonal standard. 

Fra regjeringens side er det lagt opp til at Nord
land, Troms og Finnmark fylkeskommuner kan 
spille en mest mulig aktiv rolle i Barentssamarbei
det. Regjeringen bidrar blant annet gjennom en år
lig bevilgning til Barentssekretariatet til dette. Ba
rentssekretariatet eies av de tre fylkeskommunene 
og har betydelig kompetanse på Nordvest-Russ-
land og et omfattende kontaktnett. Barentssekreta
riatet yter sekretariatstjenester for fylkeskommu
nene. Det er en stor prosjektaktør, og det støtter 
arbeidet i Regionrådet med analyser, dokumenter 
og oversikter. 

Barentssamarbeidet framstår med betydelig 
bredde og dybde. Siden starten er endringene i 
samarbeidsforholdene med Russland meget påta
kelige og mange gode resultater er oppnådd. Ba
rentssamarbeidet er en del av et knippe med regio
nale samarbeidsformer i nord, som har tradisjonelt 
nordisk samarbeid som en viktig bestanddel. 

2.5 Arktisk Råd 

Arktisk Råd er eneste regionale samarbeidsorgan 
som omfatter alle de åtte arktiske land, de fem nor
diske, USA, Canada og Russland. Rådet har i til
legg «permanente deltakere» som representerer 
urbefolkningene i den arktiske regionen. Seks sli
ke grupperinger er med, deriblant Samerådet som 
representerer samene i Norge, Sverige, Finland og 
Russland. Ikke-arktiske land, mellomstatlige og 
ikke-statlige organisasjoner og parlamentarikeror
ganisasjoner deltar som observatører. Flere euro
peiske land deltar som observatører, og også Kina 
vurderer nå observatørstatus. Nordisk Råd og Par
lamentarikerkomitéen for Arktis er blant de orga
nisasjoner som har fast observatørstatus. Nordisk 
Ministerråd deltok som ad hoc observatør i et par 
år inntil det fikk fast observatørstatus på minister
møtet høsten 2000. 

Initiativet til et miljøsamarbeid i Arktis ble tatt 
av Finland, etter den kalde krigens slutt. Dette ble 

snart formalisert i Den arktiske miljøvernstrategi
en (AEPS), som ble vedtatt i Rovaniemi i 1991. Da 
Arktisk Råd ble opprettet i 1996 etter initiativ fra 
Canada, ble AEPS inkludert i dette. Med etablerin
gen av Arktisk Råd ble samarbeidet utvidet til også 
å omfatte bærekraftig utvikling som i prinsippet åp
ner for at de fleste områder av betydning for utvik
lingen av den arktiske regionen kan innbefattes, 
bortsett fra sikkerhets- og forsvarspolitikk. 

Arktisk Råds ministermøter holdes annethvert 
år. Utenom ministermøtene blir arbeidet ledet av 
nasjonale koordinatorer (Senior Arctic Officials) 
på embetsnivå. På ministermøtet i Inari i Finland 
9.–10. oktober 2002, tok Island over formannska
pet etter Finland. Neste ministermøte holdes i Rey
kjavik 24. november 2004. Russland har sagt seg 
villig til å overta formannskapsvervet i Arktisk Råd 
for perioden 2004–2006. Sekretariatet for Arktisk 
Råd følger formannskapslandet. Ministermøtet 
vedtar programmer og prosjekter som blir gjen
nomført i regi av Arktisk Råds arbeidsgrupper. 

Under Arktisk Råd er det fem permanente ar
beidsgrupper som dekker disse programområde
ne: 
– Overvåking av det arktiske miljø (AMAP). 
– Bevaring av arktisk fauna og flora (CAFF). 
– Beredskap mot akutt forurensning (EPPR). 
– Beskyttelse av det marine miljø (PAME). 
– Bærekraftig utvikling (SDWG) 

I tillegg er det to tidsavgrensede arbeidsgrupper: 
– Handlingsplan mot forurensning (ACAP) 
– Klimaendring (ACIA) 

Sekretariatet for AMAP ligger i Oslo. CAFF og PA
ME har sekretariater på Island, EPPR og SDWG i 
Canada, mens ACAP og ACIA har sekretariater i 
USA. 

Ett av de viktigste resultatene av det arktiske 
miljøsamarbeidet, er statusrapporten om det ark
tiske miljø, som AMAP la fram i 1997. Denne rap
porten har vært viktig dokumentasjon for interna
sjonale miljøvernavtaler som f.eks. Aarhusproto
kollene fra 1998 under UN ECE om tungmetaller 
og persistente organiske forbindelser, og den glo
bale Stockholmskonvensjonen fra 2001 om forbud 
og begrenset anvendelse av persistente organiske 
forbindelser (stoffer som bl.a. PCB, dioksiner og 
DDT). 

En ny omfattende statusrapport ble lagt fram av 
AMAP til ministermøtet i Arktisk Råd i Inari i Fin
land høsten 2002. Den nye rapporten bekrefter 
funnene som ble presentert i 1997. Det er fortsatt 
bekymringsfullt høye nivåer av miljøskadelige 
stoffer som persistente organiske forbindelser 
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(POP’er) og tungmetaller, i dyr og fugl øverst i næ
ringskjeden (f.eks. isbjørn, tannhval, sel og polar
måke). Giftstoffer som bl.a. DDT er antagelig fort
satt i bruk i Barentsregionen, eventuelt lekker 
gamle lagre. Nivået av kvikksølv øker faretruende. 
Alvorlige effekter er observert hos dyr, f.eks. svek
ket immunsystem hos isbjørn og sel. Viktigst er li
kevel spesielt virkningen på urbefolkning som har 
flere av disse dyrene som hoveddel av sitt kost
hold. 

AMAP-rapporten fra 1997 dannet også grunnla
get for beslutningen om utarbeidelse av en hand
lingsplan mot forurensning av Arktis. Handlings
planen «Arctic Council Action Plan to Eliminate 
Pollution of the Arctic» (ACAP) ble vedtatt etter 
norsk initiativ på ministermøtet i Barrow i 2000 og 
er nå vedtatt forlenget som et eget ad hoc program 
fram til 2006. Prioriterte innsatsområder er orga
niske miljøgifter, tungmetaller (spesielt kvikk
sølv), radioaktivitet og reduksjonen i ozonlaget. En 
rekke aktiviteter er igangsatt, som utslippsreduk
sjon og håndtering av PCB-avfall i Russland. Det 
arbeides med oppstart av et prosjekt om bromerte 
flammehemmere. Et viktig mål for handlingspla
nen er å bistå Russland slik at de skal kunne slutte 
seg til og gjennomføre internasjonale miljøavtaler 
av betydning for forurensing i Nordområdene. 
Sekretariat og formannskap for ACAP ble i 2003 
overført fra Statens forurensingstilsyn til det ame
rikanske miljøbyrået (US EPA) i Washington. Alle 
arktiske land samt Nederland bidrar finansielt til 
ACAP-arbeidet. USA, Norge og Danmark er de 
største bidragsyterne. Det arbeides nå med oppret
telse av et prosjektfond via NEFCO for å kunne 
fullføre prosjektbearbeidelsen på en effektiv måte 
fram til de kan overtas av problemeier og de inter
nasjonale finansieringsinstitusjonene. 

Arktisk Råds omfattende utredning om konse
kvenser av klimaendringer for naturmiljøet i Arktis 
(ACIA) blir viktigste sak på høstens ministermøte. 
Klimaendringer i polarområdene kan bli de ras
kest målbare og største. En særlig viktig følge av 
klimaendringen i nord, er smelting av sjøis. Dette 
vil kunne føre til økt skipsfart i nordlige sjøruter. 
Det vil også kunne gi miljøendringer som endrin-
ger i bestander og utbredelse av fisk, dyr og plan
ter. Tining av permafrost vil påvirke transport, byg
ninger og annen infrastruktur. Et varmere klima i 
Arktis vil også påvirke det globale klima blant an-
net gjennom økt havnivå, endrede havstrømmer 
og frigjøring av drivhusgasser som nå er bundet i 
grunnen. 

ACIA vil vurdere effekten av klimaendring for 
miljøet og dets levende ressurser, samt helsemes
sige, sosiale, kulturelle og økonomiske virkninger. 

Man vil også søke å utvikle handlingsalternativer 
for å møte disse effektene. Til ministermøtet vil 
man legge fram en omfattende vitenskapelig rap
port, en sammendragsrapport for allmennheten og 
forslag om tiltak. ACIA ledes av USA og er et sam
arbeidsprosjekt mellom arbeidsgruppene AMAP 
og CAFF og organisasjonen for forskningssamar
beid i Arktis (IASC). Norge har engasjert seg 
sterkt i ACIA både på ekspertplan og myndighets
plan, og er sammen med USA blant de største bi
dragsyterne til arbeidet. Hovedutfordringen på mi
nistermøtet er å oppnå politisk enighet om gode 
oppfølgingstiltak. 

ACIA er den først omfattende regionale studien 
om konsekvenser av klimaendringer og resultate
ne vil være et viktig innspill til FNs Klimapanels 
(IPCC) arbeid med den fjerde hovedrapporten, 
som vil bli lagt fram i 2007. Miljøverndepartemen
tet og Utenriksdepartementet har avsatt betydeli
ge midler til kommunisering av arbeidet, blant an-
net oversettelse til norsk, samisk og russisk, fagse
minarer, tilgjengeliggjøring for pressen og distri
busjon av rapportene. Arbeidet skjer i samarbeid 
med AMAP og CICERO Senter for klimaforskning 
ved Universitetet i Oslo. 

I regi av arbeidsgruppen PAME arbeides det 
med et forslag til en Arktisk marin strategi. Målet 
med arbeidet er å bli enige om prinsipper for en 
helhetlig forvaltning av arktiske havområder og 
samarbeid om konkrete prosjekter på utvalgte om
råder. Arbeidet bygger på økosystemprinsippet og 
FNs havrettstraktat (UNCLOS). 

CAFF, som er biodiversitetsprogrammet under 
Arktisk Råd, har i samarbeid med FNs miljøpro
gram (UNEP) og russiske myndigheter igangsatt 
et stort prosjekt i russisk Arktis (ECORA-prosjek-
tet) som skal bidra til å sikre biologisk mangfold 
og redusere habitatfragmentering (oppsplitting av 
leveområder). Prosjektet har støtte fra det interna
sjonale miljøfinansieringsfondet GEF. Norge støt
ter prosjektet både med midler og ekspertise. Fle
re av de andre CAFF-landene deltar også betyde
lig. 

Arktisk Råds program for bærekraftig utvikling 
ble vedtatt på ministermøtet i Canada i 1998. In
nenfor programmet pågår for tiden godkjente pro
sjekter innen telemedisin, barn og ungdom, kyst
fiskerier, fremme av økologisk og kulturell bære
kraftig turisme, undersøkelser av leveforhold og 
samfunnsutvikling i Arktis, overvåkingssystem for 
smittsomme sykdommer, bærekraftig reindrift, 
bearbeiding av reinprodukter og bærekraftig ut
vikling i skoggrenseområder. Arbeidet med en ut
videt levekårsstudie (Arctic Human Development 
Report) er et hovedprosjekt for det islandske for
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mannskapet i Arktisk Råd. Et viktig mål for arbei
det er å avdekke problemområder hvor det kan 
være behov for felles tiltak. 

Reindriftsprosjektet er et norsk initiativ og 
gjennomføres i nært samarbeid mellom Norge og 
Russland. Rapport fra første fase ble lagt fram på 
ministermøtet høsten 2002. Det ble samtidig ved
tatt videreføring i en fase 2 som bl.a. vil studere ut
fordringer for familiebasert reindrift og forvaltning 
av villrein/caribou. 

I august 2002 ble det i regi av Arktisk Råd ar
rangert en bred konferanse i Finland om likestil
ling i Arktis («Taking Wing»). Konferansens slutt
erklæring ble lagt fram for ministermøtet som ved
tok å anbefale videre oppfølging i konkrete pro
sjekter. Fra norsk side er dette fulgt opp med støt
te over Utenriksdepartementets budsjett til et pro
sjekt om kvinners deltagelse i beslutningsproses
ser vedrørende arktisk fiske. Prosjektet drives fra 
Kvinneuniversitetet Nord i Steigen, og har delta
gelse fra flere av de arktiske land. 

I juni 2004 fant det sted et møte i Reykjavik mel
lom utdannings- og forskningsministre og sentrale 
utdanningsmyndigheter i det arktiske området 
(«Meeting of Ministers of Education and Science 
of Arctic Council Member States»). Møtet kom i 
stand på islandsk initiativ, som ledd i at Island i 
2004 har formannskapsansvar både i Nordisk Mi
nisterråd og i Arktisk Råd, og fant sted i forlengel
sen av et regulært møte mellom de nordiske utdan
nings- og forskningsministrene. Møtet munnet ut i 
en erklæring om økt samarbeid om høgre utdan
ning og forskning i det arktiske området. 

Det er i norsk interesse å utdype og videreut
vikle samarbeidet i Arktisk Råd for at det skal bli et 
substansielt og politisk relevant organ for sirkum
polart samarbeid. Det har ikke vist seg mulig å 
oppnå enighet om opprettelse av et fast sekretariat 
eller permanente ordninger for finansieringen av 
virksomheten i Arktisk Råd. Norge har i lys av det
te tatt til orde for en spredning av ansvaret for ar
beidsgruppesekretariater for å sikre en best mulig 
forankring i medlemslandene av Arktisk Råds ar
beid. Dette har fått tilslutning av de andre landene. 
Overføringen av ACAP-sekretariatet fra Norge til 
USA og opprettelsen av permanente sekretariater 
for EPPR og SDWG i Canada er positive ledd i den-
ne prosessen. 

En viktig dimensjon ved samarbeidet i Arktisk 

Råd er urbefolkningenes status som permanente 
deltakere. Deres deltakelse bidrar til en mer hel
hetlig forståelse av kompleksiteten i miljøproble
mene og av samfunn i nord. Urfolk rammes ofte 
hardere og på en annen måte enn andre av en del 
miljøproblemer. Ett eksempel er opphopningen av 
miljøgifter i marine pattedyr som rammer urfolk 
mer enn andre fordi deres diett i så stor grad be
står av marine pattedyr. Arktisk Råds urbefolk
ningssekretariat, som ligger i København, bistår 
de permanente deltakerne i Arktisk Råd. Det er 
spesielt russiske urfolk som har behov for bistand 
til oversettelse og tolkning og annen tilretteleg
ging. Urbefolkningssekretariatet er også et koordi
neringsorgan for de permanente deltakerne. På 
UDs budsjett for 2000 ble det opprettet en egen un
derpost på NOK 250.000 til støtte for urfolks delta
kelse i Arktisk Råd. Den ble i 2001 økt til NOK 
400.000. 

Av koordineringshensyn er det viktig med et 
nært samarbeid mellom Arktisk Råd og andre re
gionale samarbeidsfora som Barentsrådet og Nor-
disk Ministerråd. Fra norsk side er det viktig at det 
arktiske samarbeidet får en sentral plass i arbeidet 
med EUs nordlige dimensjon (ND), og at Arktisk 
Råd kan bidra med å gi innhold til det arktiske vin
du i ND. 

Arktisk Råd legger stadig større vekt på å koor
dinere sine synspunkter i internasjonale fora som 
behandler spørsmål som er viktige for arktiske for-
hold. Finland og Island har som formannskapsland 
vært aktive med å koordinere felles innspill fra 
Arktisk Råd til ulike internasjonale møter. 

Norges interesser i nord ivaretas primært gjen
nom vår nasjonale politikk og i bilaterale kontak
ter. Gjennom Arktisk Råd har vi imidlertid mulig
het til å supplere våre bilaterale kontakter med 
multilaterale drøftelser. Arktisk Råd er et relativt li
te forum der de nordiske landene møter sine store 
naboer i øst og vest med mulighet for å trekke dis-
se med i løsningen av felles problemer. Både Russ-
lands og USAs politikk i de nordlige områder er av 
stor betydning for Norge. Gjennom aktiv deltakel
se i Arktisk Råd har vi mulighet til å påvirke den 
fremtidige utviklingen i våre nordlige nærområ
der. I tiden fremover vil også energi- og ressurs
spørsmål få en viktigere plass i det arktiske samar
beidet. 
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3 Grensehindringer mellom de nordiske land 

3.1 Innledning 

Det finske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 
2001 sørget for et fornyet fokus på enkeltmennes
ket i det nordiske regjeringssamarbeidet. Igjen 
kom den enkelte borgers nordiske muligheter og 
rettigheter i søkelyset. Samarbeidsministrene ned
satte et fellesnordisk utvalg under ledelse av Fin-
lands ambassadør i Norge, Ole Norrback, for å se 
på betydningen av grensehindringer mellom de 
nordiske land. Arbeidsgruppens rapport (Norr-
back-rappporten om «Nordboernes rettigheter») 
viste at det fortsatt var betydelige hindringer for al-
le former for bevegelse av mennesker og mennes
kelig aktivitet mellom de nordiske land. Norge tilla 
i sitt nordiske formannskap i 2002 behandlingen av 
Norrback-rapporten stor vekt, og det svenske for
mannskapet i 2003 hadde nordisk integrasjon som 
sin hovedsak. Island tillegger videreføringen av 
dette arbeidet stor betydning i sitt formannskap i 
år. Arbeidet krever langsiktighet, og det er derfor 
svært viktig at arbeidet på denne måten får en kon
tinuerlig karakter. Det er av hensyn til det nordis
ke samarbeidets troverdighet og legitimitet nød
vendig å sørge for at de nordiske lands innbyggere 
ikke møter på forhold som kan oppleves som unø
dig byråkrati. Nordens utfordring er å holde tritt 
med en rask europeisk integrasjonsprosess og den 
moderne globaliserte hverdag. 

Norrback-rapporten påpekte at god informa
sjon er den trolig viktigste enkeltfaktor i forbindel
se med grensehindringer. Faktum er at mye i reali
teten ligger til rette for problemfri virksomhet over 
de nordiske grensene gjennom eksisterende nor
diske avtaler og ordninger. Samtidig har det tidvis 
vært vanskelig for innbyggerne å få tilgang til rask 
og riktig informasjon om sine rettigheter. Med ut
gangspunkt i dette har Nordisk Ministerråd lagt 
stor vekt på å styrke tilgjengelighet og etterrette
lighet i informasjonen til Nordens innbyggere. Mi
nisterrådets fremste redskap i denne forbindelse 
er informasjonstjenesten Hallo Norden, som ved 
sine fem nasjonale kontorer – og en sentral koordi
neringsenhet ved sekretariatet i København – har 
til oppgave å vise innbyggerne veien til riktig kilde 
til relevant informasjon. Hallo Norden saksbe
handler ikke, det gjør den relevante nasjonale 

myndighet, men veileder til rette instans. Tjenes
ten er betydelig utvidet, og det er utviklet en om
fattende hjemmeside. 

Det er også etablert kontakt med de mange 
andre regionale og bilaterale informasjonstjenes
ter som har vokst fram, slik at de kan etablere et 
samarbeid hvor de kan hjelpe, lære av og utfylle 
hverandre. Dette vil også bidra til at bilaterale og 
fellesnordiske problemer ses i sammenheng. Mi
nisterrådet koordinerer ikke disse tjenestene, men 
inviterer til fellesmøter og kan sørge for at de kon
krete grensehindringene som identifiseres gjen
nom henvendelser til informasjonstjenestene føres 
inn i de rette nasjonale, bilaterale eller fellesnordis
ke kanaler til vurdering for en løsning. Mange av 
de spørsmål publikum tar opp angår bilaterale for-
hold. 

Det svenske formannskapet i 2003 utnevnte 
den tidligere danske statsminister Poul Schlüter til 
særskilt representant for nedbygging av nordiske 
grensehindringer. Den såkalte Schlüter-prosessen 
har sørget for den nødvendige politisk oppmerk
somhet rundt grenshinderproblematikken ved at 
representanten har møtt representanter for regje
ringenes politiske ledelse og embetsverk, deltatt i 
mange ministerrådsmøter og holdt samarbeidsmi
nistrene løpende orientert. Schlüters arbeid har 
dessuten gitt en god oversikt over viktige utford
ringer, og han har tatt initiativer for å finne løsnin
ger. 

Schlüter har fortsatt sitt arbeid under årets is
landske formannskap, samtidig som det er etablert 
et fast grensepolitisk sekretariat i ministerrådssek
retariatet i København og tilført økte midler til det
te arbeidet gjennom samarbeidsministrenes bud
sjettpost for strategiske satsninger. Det grensepo
litiske sekretariat har til oppgave å samle trådene i 
Ministerrådets virksomhet i forhold til grensehin
dringer og sørge for et systematisk og målrettet ar
beid. Det fungerer også som sekretariat for den 
særskilte representanten. Sekretariatets arbeid 
skal finansieres over en regulær, fast post i Minis
terrådets budsjett f.o.m. 2005. En viktig del av ut
fordringen i tiden fremover blir å ivareta det politis
ke momentum som den særskilte representanten 
har skapt. Schlüter forventes å fortsette sitt arbeid 
under det danske formannskapet i 2005. 
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Det vil i tiden fremover legges særskilt vekt på 
grensehindringer for næringslivet. De nordiske 
næringsministrene arbeider nå med å identifisere 
slike hindringer, og skal deretter etablere proses
ser for å adressere disse. Dette er viktig for å bidra 
til at Norden kan bli et effektivt indre marked som 
kan konkurrere videre internasjonalt. Dette vil kre
ve medvirkning fra en rekke andre sektorer siden 
mange reguleringer av betydning for næringslivet 
er en del av andre ministerråds ansvarsområder. 

Nasjonalt er regjeringen opptatt av at oppføl
gingen av Norrback-rapporten gis systematisk 
prioritet. Når nye lovforslag fremlegges og be-
handles av Stortinget, skal det så langt det er rele
vant og praktisk innarbeides henvisning til de øvri
ge nordiske lands lovgivning på området. Det sø
kes opplyst om eventuelle konsekvenser av lovfor
slagene for forholdet til de øvrige nordiske land. 

På nasjonalt nivå har vi i Norge – i regi av For
eningen Norden – dessuten gjennomført en tverr
sektoriell seminarserie med deltakelse av de loka
le og regionale myndigheter som har til oppgave å 
forvalte det gjeldende nordiske avtaleverket og 
sørge for informasjon til innbyggerne. Seminarene 
ble gjennomført i Oslo, Arendal, Tromsø og Ber
gen. Seminarrekken og behovet for en innsats i de 
relevante myndighetene ble først forankret av 
samarbeidsministeren i den sentrale ledelsen i de 
berørte etater og direktorater. Det vurderes nå en 
oppfølging av disse seminarene for å bidra til den 
nødvendige forankring og kompetanseutvikling 
hos de berørte myndigheter. 

3.2 Oppfølging på utvalgte områder 

I løpet av de siste årene er det satt i gang arbeid på 
en rekke områder for å søke å lette nordiske bor
geres mobilitet mellom landene. Nordisk Minister
råds sekretariat holder en løpende oversikt over ar
beidets status. Noen konkrete resultater foreligger 
allerede, andre spørsmål er i ferd med å finne en 
løsning og flere er fortsatt under vurdering. Neden
for gis en kort omtale av noen initiativer som er tatt, 
og status for arbeidet. Andre spørsmål er omtalt un
der det faglige samarbeidet, som f.eks. opprettel
sen av en nordisk skatteportal på internett (ref. kap. 
5.9). Det pågår også et arbeid for å kartlegge om
fanget av grenseregional pendling i Norden. 

Ministerrådet for Næring (MR – N) besluttet på 
sitt møte i Gøteborg i september 2003 å igangsette 
en utredning om de problemer som grensehindrin
ger skaper for det nordiske næringslivet. Med ut
gangspunkt i en kartlegging av eksisterende rap-
porter og beskrivelser om grensehindringer vil det 

bli foreslått konkrete tiltak for å fjerne grensehin
dringer, som de nordiske næringsministrene vil 
behandle på høstens ministermøte. Bakgrunnsrap
porten «Grensehindere for næringslivet i Norden» 
forelå i mai i år. 

Det er viktig å bidra til at Norden utvikles til en 
region hvor mennesker, kunnskap og kompetan
se, innovasjon og kapital kan flyte fritt. Norrback
rapporten beskriver i første rekke de problemer 
den enkelte nordboer støter på når de skal flytte, ta 
seg arbeid, studere, sykebehandles etc. Disse pro
blemene får en indirekte virkning også for det nor
diske næringssamarbeidet og for de nordiske be
driftene som har anlegg og virksomhet i flere av 
landene, ved at det skapes unødige vanskeligheter 
ved utveksling og ansettelse av personer med spe
siell faglig kompetanse på tvers av landegrensene. 
Det er av stor viktighet at denne type grensehin
dringer eller, som de ofte benevnes, «irritasjons
momenter» fjernes slik at målsetningen om Nor-
den som én grenseløs og konkurransedyktig re
gion kan innfris. Det er derfor av vesentlig betyd
ning at fokus også settes på de konsekvenser disse 
problemer skaper for mulighetene til økt verdiska
ping. Nordisk Innovations Center (NICe), som 
startet sin virksomhet 1. januar 2004, vil også ha fo
kus på disse problemene. 

Av særlig interesse for fremdriften av dette ar
beidet er utviklingen av Øresund-regionen som 
omfatter København – Malmø-området til en «fel-
les» arbeidsplass som vil gi viktige indikasjoner på 
viljen og evnen på politisk hold til å fjerne unødven
dige grensehindringer og dermed forsterke inte
grasjonen i hele Norden. 

Den særlige representanten Poul Schlüter har 
oppnådd å fjerne flaskehalser som har virket nega
tivt på utviklingen av regionen, gjennom et utstrakt 
samspill med svenske og danske myndigheter. 

Utdannings- og forskningsministrene godkjente i 
juni 2003 en handlingsplan for oppfølging av Norr-
back-rapporten. Handlingsplanen innebærer en 
rekke initiativ med sikte på å redusere grensehin
dringer på utdanningsområdet, og har vært gjen
stand for løpende oppfølging i Ministerrådets orga
ner i 2003/2004. Arbeidet har bl.a. tatt utgangs
punkt i en juridisk utredning om relevante nordis
ke avtaler på utdanningsområdet, initiert av Norge 
under det norske formannskap i 2002. Man har 
bl.a. sett på spørsmål som gjelder studiefinansie
ring i Norden, gjensidig godkjenning av vitnemål 
fra høgre utdanning, gymnasavtalen og nordisk yr
kesutdanningssamarbeid. 

Utdannings- og forskningsministrene drøftet 
på sitt møte i juni 2004 den videre oppfølging av 
disse spørsmål med Poul Schlüter, og tok stilling 
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til en rekke anbefalinger om endringer i nå gjel
dende avtaleverk som etter alt å dømme vil bidra til 
å redusere grensehindringene mellom de nordis
ke land på utdanningsområdet. 

Samarbeidet om studiefinansiering i Norden er 
basert på en avtale fra 1975 mellom studiestøtteen
hetene i de nordiske land. En arbeidsgruppe med 
representanter for utdanningsdepartementer i de 
nordiske land la i april 2004 fram en rapport om 
studiestøtte i Norden. Rapporten konkluderer med 
at det ikke synes å foreligge behov for en særskilt 
nordisk overenskomst på området, men at arbei
det med informasjonsspredning på tvers av gren
sene likevel bør trappes opp. 

Med hensyn til gjensidig godkjenning av vitne
mål innenfor høgre utdanning, har dette i utgangs
punktet vært regulert gjennom den såkalte Sigtu-
na-avtalen fra 1975. Utdanningsministrene fattet på 
sitt møte i juni 2004 i Reykjavik vedtak om å erstat
te denne avtalen med en politisk deklarasjon (Rey-
kjavik-deklarasjonen) som et verktøy for et fordy
pet nordisk samarbeid om gjensidig godkjenning 
av vitnemål innenfor høgre utdanning i Norden. 
Deklarasjonen vil bygge på Europarådets og UNE-
SCOs konvensjon om vitnemål innenfor høgre ut
danning (Lisboa-konvensjonen). Utdanningsmi
nistrene har også vedtatt å forlenge overenskoms
ten om adgang til høgre utdanning til ut 2006. 

Med hensyn til den nordiske «gymnas-avtalen» 
har det i 2004 vært foretatt en kartlegging av hvor
dan denne avtalen fungerer i praksis. Kartleggin
gen viser bl.a. at det i dag er et relativt lite antall 
nordiske elever som gjør bruk av avtalen og dess
uten at utdanningsmyndighetenes kjennskap til 
denne er begrenset. De økonomiske forutsetnin
ger for å kunne ta videregående opplæring i et an-
net nordisk land synes likevel å være til stede. Ut
danningsministrene har derfor vedtatt å videreføre 
avtalen med noen justeringer, og samtidig å satse 
på bedre informasjon om avtalen i de respektive 
land. På tilsvarende vis er det i 2004 fremlagt en 
rapport om godkjenning av yrkesmessige kvalifi
kasjoner i Norden, som et bidrag til den såkalte 
København-prosessen i EU. Anbefalingene fra 
denne rapport er bygget inn i den reviderte nordis
ke gymnasavtalen. 

På trygdeområdet har den nordiske sosialforsik
ringsgruppen (trygdegruppen) i 2003 vært aktivt 
engasjert i oppfølgingsarbeidet i forhold til grense
hindringer. Gruppen har bl.a. diskutert de ulike 
vurderinger landene i dag gjør når det gjelder lang
varig arbeidsuførhet, jf. kap. 7 (Rek. 5/2003/). Vi
dere nedsatte sosialforsikringsgruppen to arbeids
grupper bestående av representanter fra de admi
nistrative forbindelsesorganene. 

Den ene gruppen har som mandat å komme 
med forslag for å forbedre opplæringen av saksbe
handlere og informasjonen til borgerne. Som ledd i 
arbeidet med å kvalifisere landenes saksbehandle
re og øke det nordiske samarbeidet, har sosialfor
sikringsgruppen også tatt initiativ til å utvikle et 
elektronisk saksbehandlingsverktøy (EAT). Verk
tøyet er en nordisk utgave et europeisk system, 
der en tar sikte på jevnlig oppdatering av regel
verk, retningslinjer, relevante rettsavgjørelser etc.. 
Dette vil kunne være til betydelig hjelp først og 
fremst for saksbehandlere/tjenestemenn i de be
rørte etater. Den nordiske tilpasningen har vært fi
nansiert via EK-S. 

Den andre arbeidsgruppen har som mandat å 
se på mulighetene for å få til bedre samhandling 
omkring vurdering og utbetaling av visse familie
ytelser. Dette ses også i sammenheng med det ar
beidet som pågår med oppdatering og forenkling 
av EØS-reglene når det gjelder familieytelser. Må
let er i størst mulig grad å forhindre at brukere 
havner mellom to systemer og ikke får ytelser ver
ken fra bostedslandet eller arbeidslandet. 

Nordisk Ministerråd besluttet i 2002 å ta opp til 
utredning spørsmålet om den nordiske overens
komsten om felles nordisk arbeidsmarked skal om
fatte nordboere med permanent oppholds- og ar
beidstillatelse i ett av de nordiske land. I og med at 
fire av de nordiske landene har tatt i bruk over
gangsordninger ved utvidelsen av EU og EØS-av-
talen, er situasjonen endret, og det er derfor be
sluttet ikke å gå videre med utredningsarbeidet. 
En utvidelse av personkretsen for den nordiske 
overenskomsten til tredjelandsborgere med fast 
bosettingstillatelse ville innebære en mer liberal 
behandling av dem enn av borgere fra de nye EU
landene. Arbeidet med opprydding og ajourføring 
av den eksisterende avtalen pågår. 

Arbeidet med å utvikle det nordiske arbeidsfor
midlingssamarbeidet innen rammen av EURES er 
ført videre. Det er lagt opp til en elektronisk kob-
ling mellom de nordiske landenes hjemmesider. 
Gjennom et eget prosjekt søkes det tette nordiske 
samarbeidet på formidlingsfeltet utvidet også til å 
omfatte de baltiske land. 

I transportsektoren er det gjennomført et pro
sjekt om «Kjøretøyers og føreres mobilitet i Nor-
den – grensehindringer i entreprenørbransjen». 
Gjennom prosjektet er de institusjonelle nettverke
ne mellom myndigheter og bransjeorganisasjoner 
styrket, og problemstillinger som er belyst er blant 
annet knyttet til tollavgifter/gebyrer, tollprosedy
rer og momshåndtering. I februar 2004 ble det i 
Norge avholdt et seminar med tittelen «Felles nor-
disk marked og felles anskaffelsesformer», der 
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bl.a. kontrakts- og gjennomføringsmodeller for in
frastrukturutbygging ble diskutert. 

Under Bygg og boligs område er det bevilget 
midler til arbeid med en «Handlingsplan för ökat 
utbyte innom byggsektorn mellan de nordiska län
derna och mellan Norden, Baltikum och Polen». I 
prosjektet foretas det en gjennomgang av de enkel
te lands nasjonale regelverk på byggesektoren. 
Det fokuseres på hvilke hindre som finnes for et 
økt utbytte og reises diskusjon om mulige rammer 
for et framtidig samarbeid. 

Det ble avholdt et seminar mellom de medvir
kende land i Warszawa 1.–2. juni 2004, hvor pro
sjektet ble diskutert. Vertskap for seminaret var In
stitute of Urban Development på oppdrag fra det 
polske infrastrukturministeriet. Det skal utarbei
des et utkast til handlingsplan som sendes de res
pektive land på høring høsten 2004. 

I kartleggingen «Grensehindere for næringsli
vet i Norden» omtales flere bransjer, deriblant 
bygg og anlegg. Kartleggingen peker på ulikheter 
i krav til autorisasjon og ulike standarder og kvali
tetskrav til materialer og konstruksjoner som hind-
re for samarbeid over landegrensene innen bygg 
og anlegg. Kartleggingen peker på potensialet for 
harmonisering for å overkomme hindrene. 

I tillegg kan det nevnes at man er kommet langt 
i arbeidet med å effektivisere reglene for folkeregi
strering og tildeling av personnummer ved flytting 
til et annet nordisk land, slik at man kan unngå 
unødige forsinkelser. Den særskilte representan
ten Poul Schlüter vil gi en mer fyldig rapport om 
status for de ulike initiativene til høstens sesjon i 
Nordisk Råd. 
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4 Tverrfaglig samarbeid 

4.1 Statsministrenes samarbeid 

Statsministrene har det overordnede ansvar for 
samarbeidet mellom de nordiske lands regjerin
ger. I tillegg til nær og løpende kontakt om nordis
ke og internasjonale spørsmål har statsministrene 
regelmessige møter. På dagsorden står både nor
diske, europeiske og andre internasjonale spørs
mål. 

Siden siste stortingsmelding om nordisk sam
arbeid har det vært holdt to nordiske statsminister
møter. Det første ble holdt den 27. oktober 2003 i 
tilknytning til Nordisk Råds sesjon i Oslo og det 
andre i Akureyri (Island) 8. – 9. august 2004. Stats
ministrene møtte også Nordisk Råds presidium og 
representanter for de selvstyrte områdene under 
sesjonen. Forut for sesjonen ble det holdt et møte 
mellom de nordiske og baltiske statsministrene. 
Neste nordiske statsministermøte finner sted un
der Nordisk Råds sesjon i Stockholm 1. – 3. novem
ber 2004. 

Statsministrene har løpende og i sine møter 
drøftet aktuelle EU/EØS-saker som utvidelsen av 
EU og EØS, EUs forfatningstraktat og nordisk EU
samråd. Statsministrene har også diskutert et utvi
det politisk nordisk-baltisk samarbeid, forholdet til 
Russland og USA, Midt-Østen konflikten, Irak, Af
ghanistan og kampen mot terrorisme. 

På de nordiske og nordisk-baltiske statsminis
termøtene i oktober 2003 ble det diskutert hvordan 
det nordiske samarbeidet og samarbeidet med de 
baltiske land best kan videreføres i forhold til ak
tuelle EU-spørsmål og de baltiske lands medlem
skap i EU. Det var enighet om et nært samråd i eu
ropeiske spørsmål, samt at det politiske nordisk
baltiske samarbeidet bør styrkes. Det var også en 
erkjennelse av at de 6 nordiske og baltiske EU
medlemmer vil kunne få en betydelig tyngde innen 
EU i behandlingen av spørsmål hvor de har felles 
holdninger. Fra norsk side har man fremmet et 
ønske om at Norge og Island trekkes med i forbe
redelsene til sentrale møter i EU. Samtidig var det 
enighet om at Island og Norge informeres om dis
kusjonen om EU-spørsmål blant de nordisk-baltis-
ke EU-medlemmer. 

Under møtene i Oslo inviterte statsministrene 
de baltiske land til å bli medlemmer av Den nordis

ke investeringsbanken (NIB). Finansministrene 
ble gitt i oppdrag å forhandle frem de konkrete be
tingelsene. Avtalen om medlemskap ble underteg
net i februar 2004, og de baltiske land vil bli fullt ut 
medlemmer i NIB f.o.m. 1. januar 2005. Under mø
tet i Oslo ble Nordisk Ministerråds sekretariat 
også gitt i oppdrag å vudere nærmere mulighetene 
for utvidet samarbeid med de baltiske land i andre 
nordiske institusjoner. 

Statsministrene har understreket betydningen 
av å videreutvikle et godt samarbeid med Russ-
land, blant annet sammen med de baltiske land og 
med EU. I den forbindelse ble det gitt sterk tilslut
ning til den norske statsministerens initiativ til hel
sekonferansen som ble holdt i Oslo i oktober 2003. 
Konferansen førte til etableringen av et partner
skap med Russland om helse og livskvalitet, som 
har bred internasjonal støtte. 

På bakgrunn av det presset nordiske land har 
på sine nasjonale avgiftsnivå som følge av lave al
koholavgifter og priser i nabolandene, tok statsmi
nister Bondevik under det nordiske statsminister
møtet på Island i august 2004 initiativ til et nærme
re nordisk samarbeid i alkoholpolitikken. Det var 
enighet om å be de ansvarlige ministre om å holde 
et ekstraordinært møte som skal fremme forslag til 
videre oppfølging, som vil bli lagt fram under stats
ministermøtet i tilknytning til neste sesjon i Nor-
disk Råd. 

Statsministrene blir for øvrig fortløpende orien
tert om arbeidet med de nordiske formannskaps
programmene og andre aktuelle og viktige spørs
mål som står på Nordisk Ministerråds dagsorden. 
Det siste året har man særlig drøftet arbeidet for å 
redusere grensehinder mellom de nordiske land 
og andre saker prioritert av det islandske formann
skapet i Nordisk Ministerråd i 2004. Regjeringen 
legger stor vekt på samarbeidet mellom de nordis
ke statsministrene, og ser på statsministermøtene 
som svært viktige for det nordiske samarbeidet. 

4.2	 Samarbeidsministrenes arbeid, 
budsjett og administrasjon 

Statsråd Svein Ludvigsen har vært nordisk samar
beidsminister siden den 19. oktober 2001. For øv
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rig består samarbeidsministrene av Flemming 
Hansen (Danmark), Jan-Erik Enestam (Finland), 
Siv Fridleifsdottir (Island) og Berit Andnor (Sveri
ge). Island får ny samarbeidsminister etter 15. sep
tember 2004 i forbindelse med endringer i den is
landske regjering. Møtene ledes i år av Island som 
formannskapsland, og samarbeidsministrene vil i 
løpet av året ha fem møter hvor de behandler og 
gjør vedtak i en rekke saker. Et av møtene fant i 
2004 sted i Brussel, hvor samarbeidsministrene 
hadde møte med de nordiske lands EU-ambassa-
dører og EUs kommissær for EU-utvidelsen og na
boskapsprogrammet, Günter Verheugen. 

Ministerrådets samarbeid med Nordvest-Russ-
land og de baltiske land har vært et gjennomgåen
de diskusjonstema for samarbeidsministrene i 
2003–04. Landene har ment at nærområdestrategi
en har fått et økende behov for endringer på grunn 
av utviklingen i området, særlig de baltiske lands 
medlemskap i EU. Som et innspill i denne disku
sjonen mottok samarbeidsministrene i mai 2004 en 
ekstern evalueringsrapport av nærområdesamar
beidet. Grunnpremissene i prosessen har gjen
nomgående vært at samarbeidet med Nordvest-
Russland skal styrkes, mens samarbeidet med de 
baltiske land i langt større grad skal få karakter av 
et gjensidig og fullt ut likeverdig partnerskap. Al
lerede i september 2003 vedtok samarbeidsminist
rene nye veiledende retningslinjer for Ministerrå
dets fremtidige samarbeid med omverdenen («Det 
internasjonale Norden – Nordisk samarbeid i en 
europeisk ramme»). Disse retningslinjene erstat
tet ikke den eksisterende nærområdestrategien, 
men har fungert som den politiske rammen for in
ternasjonalt samarbeid (inklusive EU, Vest-Nor-
den, de øvrige nordlige regionale rådene og globa
lisering) i regi av Ministerrådet og for de påfølgen
de diskusjoner om nye formelle retningslinjer for 
samarbeidet med Nordvest-Russland og de baltis
ke land (ref. kapittel 2.1). 

Etter oppdrag fra de nordiske statsministrene 
skal generalsekretæren i Nordisk Ministerråd ut
arbeide en rapport vedrørende ulike muligheter og 
former for deltakelse av de baltiske land i nordiske 
institusjoner. Vurderingen er en naturlig konse
kvens av det nye og fullt ut likeverdige nordiske 
samarbeidet som er i ferd med å ta form med de 
baltiske land. Regjeringen er positiv til et utvidet 
nordisk-baltisk samarbeid i de nordiske institusjo
nene, men innfallsvinkelen bør være pragmatisk 
og substansiell snarere enn formalistisk. En utvi
det baltisk deltakelse må kombineres med å ivare
ta grunnleggende fellesnordiske interesser innen 
institusjonene. Det gjennomføres høsten 2004 en 
dialog med de baltiske land om dette spørsmålet. 

Oppfølgingen av den nordiske strategien for 
bærekraftig utvikling er samarbeidsministrenes 
ansvar. Dette er først og fremst en tverrsektoriell 
koordineringsoppgave hvor samarbeidsministre
ne er avhengig av den faglige kompetansen hos de 
mange berørte fagdepartementene. Arbeidet sam
ordnes med det nasjonale arbeidet for bærekraftig 
utvikling i Finansdepartementet. Strategien har i 
løpet av 2003–04 blitt revidert for den neste fireårs
perioden 2005–08. Den reviderte strategien skal fo
relegges de nordiske statsministrene høsten 2004, 
og bærekraftig utvikling står på dagsordenen for 
Nordisk Råds sesjon i Stockholm 1. – 3. november 
2004. Det kan særlig nevnes at den reviderte stra
tegien nå har integrert de sosiale og økonomiske 
dimensjonene ved bærekraftig utvikling, og slik 
har et mer helhetlig perspektiv enn tidligere. Det 
skal i tiden fremover blant annet arbeides videre 
med indikatorene for gjennomføringen av strategi
en og med bekjentgjøring av strategien i relevante 
kretser. 

Island gjennomfører i 2004 et ambisiøst for
mannskapsprogram i det nordiske regjeringssam
arbeidet, fullt ut i samsvar med prinsippet om akti
ve nordiske formannskap. Det islandske formann
skapsprogrammet «Nordens Ressurser» har de
mokrati, kultur og natur som hovedtemaer, og sø
ker å forene dette i en målsetting om å styrke Nor-
dens menneskelige ressurser og konkurranseev
ne. 

Island har i den forbindelse også arbeidet ak
tivt for å styrke samarbeidet i Vest-Norden, blant 
annet ved å følge opp redegjørelsen «Vest-Norden 
i det nordiske samarbeidet» som ble avgitt i mai 
2003. Som for mange andre tverrsektorielle tema 
har samarbeidsministrene et særskilt koordine
ringsansvar for Vest-Norden i det nordiske samar
beidet. Samarbeidsministrene samarbeider derfor 
med de relevante ministerrråd for å bidra til at re
degjørelsens anbefalinger og andre aktuelle initia
tiv følges aktivt opp. Vest-Norden og Vest-Nordens 
naboer vil på nytt bli gjort til gjenstand for disku
sjon under Nordisk Råds sesjon i Stockholm i no
vember med utgangspunkt i en redegjørelse fra 
Ministerrådet for status i dette samarbeidet. 

Under sesjonen i november 2004 skal den 
danske statsminister som representant for det på
troppende danske formannskapet i 2005, gjøre re
de for hovedprioriteringene i det kommende dans
ke formannskapsprogrammet. Etter anmodning 
fra Finland, skal Norge ha formannskapet i 2006 i 
stedet for 2007. Anmodningen fra Finland om dette 
hadde utgangspunkt i den finske regjeringens øns
ke om å unngå at det nordiske formannskapet fal
ler sammen med det neste finske EU-formannska-
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pet i 2006. Det innebærer at den norske regjerin
gen innleder arbeidet med sitt neste formann
skapsprogram i 2005. Byttet med Finland skjedde 
for øvrig i samråd med Nordisk Råd, som har gjort 
en parallell endring i sin formannskapsrotasjon. 

Det nordiske samarbeidet for å redusere gren
sehindringene mellom de nordiske land er et an-
net viktig område hvor samarbeidsministrene har 
koordinerende oppgaver. Sammen med bærekraf
tig utvikling er dette trolig det mest tverrsektoriel
le av alle innsatsområder i det nordiske regjerings
samarbeidet. Det er derfor en særskilt krevende 
utfordring som samarbeidsministrene følger nøye. 
Det kan her nevnes at den tidligere danske stats-
minister Poul Schlüter har sagt seg villig til å fort
sette sitt arbeid som samarbeidsministrenes sær
skilte representant for nedbygging av grensehin
dringer under det danske formannskapet i 2005. I 
tillegg er det etablert et grensepolitisk sekretariat i 
tilknytning til ministerrådssekretariatet i Køben
havn for å ivareta de løpende koordinerende og ad
ministrative funksjoner. Kapittel 3 gir en mer utfyl
lende redegjørelse for status i arbeidet med gren
sehindringer. 

Fra 2003 utgjør det arktiske samarbeidspro
grammet et eget program adskilt fra nærområde
programmet. Samarbeidsministrene har sørget for 
noe større bevilgninger til det arktiske samar
beidsprogrammet de siste årene. Dette er et ut
trykk for en erkjennelse av dette arbeidets betyd
ning, og at Ministerrådets aktiviteter – ofte i sam
arbeid med Arktisk Råd – har en positiv effekt godt 
ut over det de relativt beskjedne midlene i seg selv 
skulle tilsi. 

Samarbeidsministrene vedtok høsten 2004 nye 
offentlighetsregler for Nordisk Ministerråd. De 
nye reglene ble utarbeidet av de nordiske justismi
nistrene. De forrige reglene var fra 1975, og de var 
relativt restriktive både i forhold til de nordiske 
lands nasjonale regler, og i forhold til regler i and
re internasjonale organisasjoner som EU og Euro
parådet. De nye reglene er en syntese av de nordis
ke lands nasjonale regler. Nordisk Råd ble holdt lø
pende orientert om denne prosessen siden Rådets 
regler i det alt vesentlige er de samme som for Mi
nisterrådet. 

Samarbeidsministrene tillegger utarbeidelsen 
av Ministerrådets svar til Nordisk Råds rekom
mandasjoner og fremstillinger stor vekt. Samtidig 
er samarbeidsministrene av den oppfatning at de 
politiske signalene fra Nordisk Råd til Ministerrå
det tydeliggjøres når rekommandasjonene og 
fremstillingene er betimelige i antall og fokus. 

Samarbeidsministrene har fordelt midler fra 
budsjettposten for strategiske initiativ for 2004 i 

tråd med kriteriene for dette, og har holdt Rådet lø
pende orientert. I fordelingen blir det lagt særlig 
vekt på å støtte opp under det aktuelle formann
skapsprogrammet. 

En viktig del av samarbeidsministrenes oppga
ver er Ministerrådets budsjett og økonomistyring. 
Budsjettet for 2004 er vedtatt i dialog med Nordisk 
Råd, med en uforandret budsjettramme i forhold til 
2003. Budsjettdirektivet for 2005 ble vedtatt i sam
råd med Nordisk Råd, og det endelige budsjettet 
for 2005 vedtas under Rådets sesjon i Stockholm. 
Budsjettforslaget utgjør på mange måter et mel
lombudsjett med mindre endringer innen total
rammen. Dette skyldes at Ministerrådet er inne i 
en tidlig fase av flere større vurderingsprosesser 
og omlegginger. 

Alle tiltak og satsninger gjennomføres innen 
rammen av Nordisk Ministerråds årlige budsjett 
som vedtas av samarbeidsministrene på vegne av 
sine land. I en del tilfeller kommer det nasjonale, 
bilaterale midler i tillegg til de fellesnordiske mid
lene. 

4.3	 Nordisk samarbeid om europeiske 
spørsmål 

Den europeiske og internasjonale utvikling stiller 
store krav til Norden og det nordiske samarbeidet. 
De nordiske land har vist vilje til samarbeid selv 
om de har ulik tilknytning til sentrale organisasjo
ner som EU og NATO. De nordiske EU-medlem-
mene har bidratt til å få gjennomslag for nordiske 
verdier og holdninger i Europa. Dette gjelder for 
eksempel med hensyn til sosiale spørsmål, likestil
ling, krav til arbeidsmiljø, miljøvern og åpenhet og 
innsyn. Det er i felles nordisk interesse å styrke 
denne utviklingen ytterligere. Det nordiske samar
beidet er derfor et viktig instrument i Regjeringens 
europapolitikk. Det er en prioritert oppgave å styr
ke de kontakter og den informasjonsutveksling 
som skjer gjennom det nordiske samarbeidet på et 
bredt spekter av saksområder i forhold til EU. Re
gjeringen vil, som det bl.a. fremgår i oppfølgingen 
av europapolitisk plattform: 
–	 Bidra aktivt til et fortsatt nært og fortrolig nor-

disk samarbeid om aktuelle europeiske spørs
mål; 

–	 Medvirke konstruktivt i arbeidet med å utvikle 
felles nordiske standpunkter på områder av 
særlig nordisk interesse – prioriterte områder 
som barn og unge, mattrygghet og bærekraftig 
utvikling, samt for eksempel energi, sysselset
ting, regionalt samarbeid og justispolitisk sam
arbeid; 
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–	 Bilaterale forbindelser og nettverk mellom de 
nordiske land skal også anvendes aktivt i regje
ringens europapolitikk og i forhold til globale 
utfordringer og multilateralt samarbeid der 
nordisk samarbeid kan bidra til økt gjennom
slag for norske holdninger og synspunkter. 

De nordiske EU-land har en rekke felles interesser 
og synspunkter i forhold til EUs utvikling. Dette 
gjelder bl.a. ønsket om å styrke de nasjonale parla
menters rolle i EU-samarbeidet, øke åpenheten i 
Rådets lovgivende arbeid og styrke borgerenes 
rettigheter. Den nye forfatningstraktaten er her et 
skritt i riktig retning av et mer åpent, demokratisk 
og beslutningsdyktig EU. En styrket nordisk profil 
innenfor EU vil tilføre EU-samarbeidet viktige im
pulser. Norge bidrar til dette innenfor en nordisk 
ramme. I lys av EU- og EØS-utvidelsen og det sta
dig tettere og mer omfattende samarbeidet i EU, er 
det naturlig at Europa-spørsmål nå står sentralt på 
den nordiske dagsordenen. 

Ministerrådets arbeid med Europaspørsmål 
konsentrerer seg om spørsmål hvor de nordiske 
land har felles interesser. Samarbeidet har i stor 
grad karakter av samråd og informasjonsutveks
ling. Europaspørsmål inngår derfor som en fast og 
viktig del av dagsordenen for de nordiske statsmi
nister- og utenriksministermøtene, og de nordiske 
fagministermøtene. 

De nordiske statsministrene tok på sitt møte i 
Oslo i oktober 2003 initiativ til å etablere nye sam
arbeidsformer for å styrke koblingen mellom de 
nordiske og baltiske EU-medlemmer og Norge/Is-
land. Dette ble bl.a. fulgt opp på det nordiske uten
riksministermøtet i Reykjavik i mars 2004, hvor det 
ble besluttet at Norge og Island ved behov kan in
kluderes i de uformelle 3+3 møtene forut for møter 
i EUs General Affairs and External Relations Coun
cil (GAERC). 

Det tradisjonelt nære nordiske samarbeidet på 
det bistandsmessige og humanitære området er vi
dereført. De nordiske land etterstrever et nært nor-
disk samarbeid i internasjonale organisasjoner, 
især innen Verdensbanken og FN-systemet. Nor-
disk samråd omfatter også nordiske kandidater til 
internasjonale verv og oppdrag. 

For Norge er kontakten med EUs formannskap 
av stor betydning. Samarbeidet med det finske for
mannskapet høsten 1999, det svenske formannska
pet våren 2001 og det danske formannskapet høs
ten 2002 var meget godt med en rekke konsultasjo
ner og møter. Disse formannskapene har gitt de 
nordiske land gode muligheter til å påvirke EUs 
agenda og skape oppmerksomhet om nordiske 
verdier og prioriteringer. Etter den nåværende 

plan blir den neste nordiske formannskapsperio
den høsten 2006 da Finland skal ha formannska
pet. 

Dialogen mellom de nordiske hovedstedene, 
EU og de nordiske EU-representasjonene/delega-
sjonene er god. Nordisk Ministerråds Europa-akti-
vitet innebærer også samarbeid med EU-institusjo-
nene i Brussel, EU-representasjonene/delegasjo-
nene, Europarådet, EFTA-sekretariatet og en rek
ke frivillige interesseorganisasjoner. For å styrke 
kunnskapene om EU og Brussel-miljøet er det opp
rettet en hospitantordning for ansatte i Nordisk 
Ministerråd og Nordisk Råd ved EU-representasjo-
nene og delegasjonene i Brussel. 

De nordiske samarbeidsministrene avholder 
vanligvis et årlig møte i Brussel med de nordiske 
EU-ambassadørene. I 2003 ble det i stedet gitt en 
europapolitisk redegjørelse av det svenske stats
ministeriet på et samarbeidsministermøte. I 2004 
møtte igjen samarbeidsministrene EU-ambassadø-
rene i Brussel, og dessuten EU-kommisæren for 
utvidelsen og naboskapspolitikken (Günter Ver
heugen). Generalsekretæren i Nordisk Minister
råd og direktøren for Nordisk Råd deltar på de nor
diske EU-ambassadørlunsjene en gang i halvåret. 
På disse møtene er samarbeid og informasjonsut
veksling mellom de nordiske hovedstedene, Nor-
disk Ministerråd i København og de nordiske EU-
representasjonene/delegasjonene et fast punkt på 
dagsordenen. Informasjonsutvekslingen skjer 
både i forberedelsesfasen, blant annet gjennom 
uformelle formøter i tilknytning til møter i EUs mi
nisterråd, og i gjennomføringsfasen etter at de for
melle vedtak er truffet. I dette samarbeidet veier 
ikke minst hensynet til nordisk rettslikhet tungt. 

Det såkalte tidlig varslingssystemet for konkre
te EU/EØS-spørsmål er av stor betydning for Nor
ge. Hensikten er å sikre at saker til behandling i 
EU og EØS av fellesnordisk betydning drøftes i en 
nordisk ramme på et tidlig tidspunkt. I tillegg til å 
identifisere fellesinteresser er det viktig for å få ret
tet oppmerksomheten mot saker hvor man ikke 
har sammenfallende interesser. Viktige medspille
re i denne prosess er bl.a. Norges EU-delegasjon 
(inkl. fagrådene), som har systematisk kontakt 
også med de andre nordiske EU-delegasjonene. 
Regjeringen legger stor vekt på å videreføre denne 
ordningen. 

Estland, Latvia og Litauen og sju andre land ble 
1. mai 2004 nye medlemsland i EU og EØS. Utvi-
delsen vil bidra til økt stabilitet og velferd i hele Eu
ropa, men EU-medlemskap vil ikke løse alle de 
problemer de nye medlemslandene står overfor. 
Det er derfor av stor betydning at de nordiske land 
viderefører det tette samarbeidet og støtter de nye 
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medlemslandene, og særlig de baltiske land, også 
etter deres inntreden i EU. Det er naturlig at EU/ 
EØS-saker blir en sentral del av dagsordenen også 
for det nordisk-baltiske samarbeidet. De nordiske 
land har også støttet utvidelsen av NATO som vil 
bringe ytterligere stabilitet og sikkerhet til Nor-
dens nærområde. 

EU ønsker å gjøre «EUs nordlige dimensjon 
(ND)» til hovedinstrument for samarbeid mellom 
EU og Russland. Norge og Island blir eneste ytter
ligere partnerland i dette samarbeidet. Norge har 
bidratt med substansielle innspill til handlingspla
nen for ND (2004–06) og vil delta aktivt i gjennom
føringen av planen. 

Kommisjonen har hovedansvaret for oppføl
ging av ND. Samtidig er Arktisk Råd, Barentsrå
det, Østersjørådet og Nordisk Ministerråd viktige 
bidragsytere. De to førstnevnte vil ha en sentral 
rolle i bestrebelsene på å gi nordområdene en stør
re oppmerksomhet under ND. Regjeringen legger 
vekt på at EU engasjerer seg mer i nordområdene, 
bl.a. innen klimaforskning, bærekraftig utnyttelse 
av naturressurser, miljø og atomsikkerhet samt ur
folkenes situasjon. Det er også viktig at den norsk
russiske grense inkluderes i et utvidet grense- og 
grenseregionalt samarbeid med Russland. 

Integreringen av Schengen-samarbeidet i EU 
har berørt de nordiske land meget sterkt. Avtalen 
mellom Norge, Island og EU om institusjonelle løs
ninger for norsk og islandsk deltakelse i Schen-
gen-samarbeidet har muliggjort opprettholdelsen 
av den nordiske passunion og innebærer at samtli
ge nordiske land inngår i et større europeisk reise
frihetsområde. I Fellesorganet, som er opprettet i 
henhold til avtalen, møtes Norge, Island og EUs 
medlemsland for å drøfte gjennomføringen, anven
delsen og videreutviklingen av Schengen-regelver-
ket. Alle EU-rettsakter som er relevante for Schen-
gen-samarbeidet skal behandles i Fellesorganet. 

I tillegg til samarbeidet mellom de nordiske 
stater er det grensekryssende og interregionale 
samarbeidet mellom nordiske regioner også me-
get tett. Dette kan ta form av tradisjonelle venn
skapsavtaler, konkret prosjektsamarbeid i INTER-
REG-regi eller som deltakelse i multilaterale sam
arbeidsorganisasjoner som Østersjørådet og Ba
rentssamarbeidet. Ofte finner samarbeidet sted in
nenfor en EU-ramme, for eksempel ved at det er 
knyttet opp til EU-programmer. Slik deltakelse er 
en kilde for informasjons- og erfaringsutveksling 
for norske fylkeskommuner og kommuner og er 
samtidig en mulighet til å knytte kontakter med re
gioner og institusjoner i EU og EUs medlemsland. 
Det er viktig å sikre videre deltakelse i INTER-
REG-samarbeidet når EUs nye regionalpolitikk for 

perioden 2007–13 skal utformes. Grensekryssende 
samarbeid er også en prioritering under EUs nye 
naboskapsprogrammer, som innebærer en sam
kjøring av EUs eksisterende støtteordninger i for-
hold til sine naboland. Naboskapsprogrammene er 
et av virkemidlene i EUs naboskapspolitikk (Euro
pean Neighbourhood Policy). Dette initiativet skal 
bidra til økonomisk og demokratisk utvikling i 
EUs nabostater etter utvidelsen, og vil være en vik
tig overbygning for det regionale samarbeidet med 
disse landene. Nordisk Ministerråd prioriterer 
også det grenseregionale samarbeidet i sitt pro
gram for nærområdene, gjerne i samarbeid med 
EU. 

EUs interne utvikling og utvidelsen med ti nye 
medlemsland påvirker i dag sterkt den politiske 
dagsorden for det nordiske samarbeid. At det nor
diske samarbeid i så stor grad er blitt del av et bre
dere europeisk samarbeid, medfører naturlig nok 
at det nordiske samarbeidet er under stadig for
andring og vil kreve kontinuerlig oppmerksomhet 
med løpende justeringer av den nordiske dagsor
denen. 

4.4 Barn og ungdom 

Nordisk Ungdomskomité (NUK) er Nordisk Mi
nisterråds rådgivende og koordinerende organ i 
nordiske og internasjonale barne- og ungdomspoli
tiske spørsmål og er underlagt kulturministrene 
og embetsmannskomitéen for kultur. Komitéens 
virksomhetsområde innbefatter alle Ministerrå
dets sektorer. Komitéen skal arbeide for økt opp
merksomhet i Norden rundt spørsmål som gjelder 
barn og ungdom. Komitéen skal gi råd til Minister
rådet angående nordiske ungdomspolitiske spørs
mål og virke som et koordineringsorgan. 

De frivillige barne- og ungdomsorganisasjone
ne er viktige aktører i det nordiske barne- og ung
domspolitiske samarbeidet. Nordisk ungdomsko
mité er sammensatt ut fra co-management prinsip
pet og består av representanter fra barne- og ung
domsorganisasjonene og departementene med an
svar for ungdomsspørsmål i de nordiske land. I til
legg består komitéen av representanter fra de selv
styrende områdene og paraplyorganisasjonen for 
samiske ungdomsorganisasjoner. 

Den tverrsektorielle handlingsplanen for bar-
ne- og ungdomspolitisk samarbeid «Norden inn i 
et nytt årtusen 2001–2005» er styrende for arbeidet 
i Nordisk Ungdomskomité. Det overordnede må
let er å styrke det tverrsektorielle samarbeidet. Ar
beidet med en ny handlingsplan vil starte i løpet av 
2004. En foreløpig vurdering av gjeldende hand
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lingsplan er at den er for omfangsrik og at den ikke 
har fungert godt nok som redskap for alle aktuelle 
sektorer. Ved utarbeidelse av en ny handlingsplan, 
vil sektorene bli trukket inn på et tidlig tidspunkt. 

Nordisk Ungdomskomité ønsker å tydeliggjø
re sin rolle som pådriver, og representantene fra 
ungdomsorganisasjonene ønsker å påvirke større 
deler av politikken som føres i Nordisk Minister
råd. På denne bakgrunn møtte to av ungdomsre
presentantene i NUK samarbeidsministrene i juni 
2004. Etter en orientering om komitéens arbeid, 
ble følgende temaer tatt opp: Co-management, ar
beid med ny tverrsektoriell handlingsplan og sam
arbeid om Europaspørsmål. Komitéen ønsker å 
presentere flere aktuelle saker for samarbeidsmi
nistrene og deres stedfortrederkomité. 

Et av tiltakene i den tverrsektorielle handlings
planen «Norden inn i et nytt årtusen 2001–2005» 
har vært å lage en utredning om barn og unges 
situasjon i spredt bebygde områder i Norden. Rap
porten «Ung i utkant – Aktuell forskning om gles
bygdsungdomar i Norden» forelå høsten 2003. 
Norges Bygdeungdomslag vil med støtte fra Nor-
disk ungdomskomité og i samarbeid med andre 
aktuelle barne- og ungdomsorganisasjoner starte 
et prosjekt høsten 2004 hvor målet er å utarbeide 
et nordisk manifest på hvordan de ønsker at en 
«ønskebygd» skal se ut. Et delmål med prosjektet 
er at politikerne skal høre ungdommens stemme. 
Det vil bli arrangert et seminar hvor det vil bli in
vitert representanter fra ungdomsorganisasjoner, 
sentrale politikere og representanter fra myndig
hetene i alle de nordiske landene og de selvstyrte 
områdene. 

Nordiske samarbeidsorganisasjoner får organi
sasjonsstøtte fra Nordisk ungdomskomité, og bar-
ne- og ungdomsorganisasjoner og andre grupper 
av barn og ungdom kan søke støtte til nordisk sam
arbeid og prosjekter gjennom tilskuddsordningen 
til prosjektstøtte. 

Et viktig grunnlag for utvikling av barne- og 
ungdomspolitikken og satsing på enkelte områder, 
er innhenting av kunnskap og dokumentasjon. 
Ungdomskomitéen har siden 1992 stimulert samar
beidet om ungdomsforskning i Norden. En forsk
ningskoordinator har, med bistand fra en referan
segruppe, hatt som oppgave å bidra til å stimulere 
nordisk ungdomsforskning og å bidra til utvikling 
av ungdomspolitikken i Norden. Det er ansatt en 
ny forskningskoordinator i 2004. Forskningskoor
dinatoren skal formidle informasjon mellom forske
re, praktikere og beslutningstagere. Koordinatoren 
skal også bidra til utvikling av ungdomspolitikken i 
Norden gjennom innhenting av kunnskap på ak
tuelle barne- og ungdomspolitiske områder. 

Det er etablert et nordisk ekspertforum om ny
nazisme og gjenger. Barne- og familiedepartemen
tet har gitt tilskudd til forumet hvor praksisorien
terte forskere og kunnskapsorienterte praktikere 
utveksler kunnskap og erfaringer. Et mål for foru
met er å komme med innspill til myndighetene i de 
nordiske landene innenfor feltet ungdomsvold, kri
minelle ungdomsbander, og rasistiske eller nyna
zistiske ungdomsgrupperinger. Nordisk ungdoms
komité vil følge forumets arbeid. 

De frivillige barne- og ungdomsorganisasjone
ne har bidratt sterkt til arbeidet med demokrati
bygging i Nordens nærområder. Barne- og ung
domsorganisasjoner har gjennom bilateralt samar
beid gitt bistand til opprettelse og utvikling av bar-
ne- og ungdomsorganisasjoner i de baltiske stater 
og i Russland. 

4.5 Tverrfaglig miljøsamarbeid 

Styringsgruppen for miljøstrategi for jord og 
skogbruk 

I de siste årene har det vært et nært samarbeid 
mellom landbruks- og miljøsektoren om bærekraf
tig jord- og skogbruk. Samarbeidet er formalisert 
gjennom en felles styringsgruppe mellom de to 
sektorene med et eget budsjett finansiert av begge 
sektorer. Det er utarbeidet en miljøstrategi for 
gruppens arbeid for perioden 2001–2004 som har 
ligget til grunn for gruppens arbeid og prioriterin
ger i 2003–2004. Strategien tar sikte på å følge opp 
anbefalingene i den nordiske bærekraftsstrategi
en, handlingsprogrammet for jord- og skogbruks
sektoren og det nordiske miljøhandlingsprogram
met. 

Strategien har følgende prioriterte innsatsom
råder: Forbedret ressursutnyttelse, biologisk 
mangfold, jorderosjon, reindrift, alternative pro
duksjonsmetoder, kulturmiljø og kulturlandskap 
og internasjonalt samarbeid. I perioden 2003–2004 
er det i alt 15 løpende og nye prosjekter som finan
sieres over gruppens budsjett innen 5 av innsats
områdene. Som eksempler kan det nevnes at sty
ringsgruppen under innsatsområdet biologisk 
mangfold finansierer det nordiske Genressursrå
dets sekretariat med tilhørende prosjekter, det gis 
støtte til et nytt prosjekt om truede og sårbare arter 
(rødlistede arter) i Norden og Østersjøregionen og 
det gis støtte til et nytt prosjekt som ser på biobren
sel som miljøfaktor og landskapsressurs. Med ut
gangspunkt i den nordiske bærekraftstrategien ble 
det på norsk initiativ bevilget midler til et prosjekt 
om de nordiske lands handlingsplaner for redusert 
bruk av pesticider. På norsk initiativ har det også 
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pågått et prosjekt som omhandler jordbrukets kul
turlandskap, der prosjektet arrangerte en stor nor-
disk kulturlandskapskonferanse i Ulvik i juni 2003. 
Begge disse prosjektene rapporterer sine resulta
ter i løpet av 2004. 

Nordisk Genressursråd 

Nordisk Genressursråd (NGR) ble etablert våren 
2001. Den overordnede målsettingen er å utgjøre 
et forum for strategisk diskusjon i spørsmål knyt
tet til genressurser samt å gi råd til Ministerrådet i 
slike spørsmål. Genressursrådet består av 2 repre
sentanter fra hvert nordisk land som representerer 
henholdsvis landbruks- og miljøsiden. Rådet har 
en tverrsektoriell tilnærming, hvilket i utgangs
punktet betyr at alle genressurser skal dekkes. 
NGR har i 2003 sluttført et prosjekt om rettigheter 
og tilgang til genetiske ressurser og satt i gang 
oppfølgingsaktiviteter. Prosjektgruppen presenter-
te sin rapport – «Access and Rights to Genetic Re
sources A Nordic Approach» Nord 2003:16 – våren 
2003 med forslag til tiltak i de nordiske land for å 
følge opp FAOs internasjonale traktat om plantege
netiske ressurser og FNs konvensjon om biologisk 
mangfold. På bakgrunn av denne rapporten utar
beidet NGR forslag til rekommandasjoner som mi
nistrene (fiskeri-, jord- og skogbruk og mattrygg
het samt miljøministrene) vedtok sommeren og 
høsten 2003. Dette omfatter bl.a. rekommandasjo
ner vedrørende tilgang til genressurser i de nordis
ke genbankene, samt ville genressurser i naturen. 
Nordisk Ministerråd arrangerte i samarbeid med 
de nordiske landene et seminar under partsmøtet 
for FNs biodiversitetskonvensjon i Kuala Lumpur i 
februar 2004, der rapporten ble presentert. På den-
ne måten kan rådet bidra med innspill både til EU 
og internasjonale forhandlinger. 

Nordisk genressursråd har også fulgt opp eva
lueringen av nærområdesamarbeidet på området 
genetiske ressurser. Mye arbeid er lagt ned på in
formasjons- og kunnskapsspredning. I løpet av 
året er et forslag til Nordisk informasjonsstrategi 
for bærekraftig forvaltning av nordiske genressur
ser blitt utarbeidet og et internasjonalt samarbeids
prosjekt om informasjon er igangsatt. NGR har dis
kutert spørsmålet om transgen fisk som er et poli
tisk aktuelt tema i regionalt og internasjonalt sam
arbeid, og meningen er å følge opp og konkretise
re dette arbeidet i løpet av 2004. 

Nordisk miljø og fiskeristrategi 

Det nordiske miljø- og fiskerisamarbeidet har i pe
rioden 1999–2004 foregått i regi av en tverrsektori

ellstyringsgruppe innenfor rammene av en egen 
nordisk miljø- og fiskeristrategi. Strategiens inten
sjon har vært at miljø- og fiskerisamarbeidet skal bi
dra til utvikling i politiske prosesser og gi øvrige re
sultater i skjæringsfeltet mellom miljø og fiskeri re
gionalt og internasjonalt. Siktemålet har vært å øke 
integreringen av miljøhensyn i fiskerisektoren og å 
bidra til å sikre det biologiske mangfold og grunn
laget for bærekraftig fiske, fangst og havbruk. 

Det har for eksempel vært iverksatt og gjen
nomført prosjekter vedrørende miljøintegrering i 
EUs felles fiskeripolitikk, betydning av EUs ram
medirektiv for vann for fiskeri og havbruk, spred
ning av fremmede organismer via ballastvann, in
tegrert kystsoneforvaltning, marine verneområder 
som berører fiskerier, livsløpsanalyser av fiskepro
dukter, restaurering av kaldtvannskorallrev og 
problemstillinger knyttet opp til forvaltning av sjø
pattedyr. 

I styringsgruppens handlingsprogram for pe
rioden 2003–2004 som ble godkjent av embets
mannskomitéene for miljø og fiskeri er det lagt opp 
til å prioritere følgende innsatsområder: 
–	 Identifisering og koordinering av nordiske mil

jøinteresser i regional og internasjonal fiskeri
og akvakulturpolitikk 

–	 Tiltak for mer bærekraftig fiskeri og akvakultur 
–	 EUs rammedirektiv for vann med hovedvekt på 

kystsonen og problemstillinger av relevans for 
fiskeri og akvakultur 

–	 Bruk og vern av vannområder (kyst og hav) 
–	 Restaurering av bentiske habitater 
–	 Fremmede arter. 

Miljø og økonomigruppen 

Det nordiske arbeidet innen miljø-økonomiområ-
det ivaretas av kontaktgruppen for miljø-økonomis-
ke spørsmål. Dette er en felles arbeidsgruppe un
der EK-Miljø og EK-Finans. Gruppen iverksetter 
på eget initiativ og på oppdrag fra Nordisk Minis
terråd utredninger i skjæringsflaten mellom miljø 
og økonomi. Det legges spesiell vekt på økonomis
ke virkemidler og kostnadseffektive løsninger på 
nordiske og internasjonale miljøproblemer. Grup
pens prosjekter skal forankres i sentrale styrings
dokumenter i Nordisk Ministerråd, herunder det 
nordiske miljøhandlingsprogrammet 2001–2004, 
økonomi- og finanssektorens årlige arbeidspro
gram, den nordiske strategien for en bærekraftig 
utvikling 2001–2004, samt gjeldende formann
skapsprogram. Gruppen har for tiden to større på
gående prosjekter, et om økonomiske virkemidler 
for å frakoble miljøbelastning og økonomisk vekst, 
og et om virkemidler for å forvalte det biologiske 
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mangfoldet i skog og våtmark i Norden. Den utgir 
også med omkring tre års mellomrom en rapport 
om bruken av økonomiske virkemidler i de nordis
ke landene. Gruppen tar nå sikte på også å få med 
de tre baltiske landene i den neste rapporten 
(2005–2006). 

Gruppen fungerer som et nettverk for miljø
økonomisk kompetanse i Norden med særlig vekt 
på å utveksle erfaringer og synspunkter på bruken 
av økonomiske virkemidler. Gruppen er et forum 
for faglige diskusjoner, og gir også visse mulighe
ter for de nordiske landene til å koordinere forbe
redelser til internasjonale møter, spesielt i forhold 
til EUs miljø-økonomigruppe (ENVECO). 

Energi og miljø 

Energidimensjonen ved klimapolitikken har lenge 
vært et viktig tema for Nordisk Ministerråd. I den 
tverrsektorielle klimagruppen under embets
mannskomitéene for energi og miljø (EK-E og EK
M) har samarbeidet blitt utviklet mellom energi
og miljøsektoren for å utnytte synergien som lig
ger i samspillet mellom globale klimapolitiske ut
fordringer og energipolitiske utfordringer. Den 
nordiske klimagruppen skal arbeide med policyre
levante klimaspørsmål. 

En av klimagruppens viktigste oppgaver i 2003 
har vært å virke som en drivkraft ved implemente
ringen av Østersjøregionen som et forsøksområde 
for de fleksible mekanismene under Kyotoproto
kollen. Rammene for samarbeidet er nå fastlagt 
gjennom en felles rammeavtale (Testing Ground 
Agreement) og det er etablert en Testing Ground 
Facility under NEFCO som en finansieringsord
ning for å fremme felles gjennomføringsprosjekter 
i Østersjøregionen. Kompetanseoppbygging er en 
viktig del av dette samarbeidet. Ved siden av Øs
tersjøen som forsøksområde for de fleksible meka
nismene har klimagruppen i 2003 bl.a. arbeidet 
med hva forslaget til et handelssystem for utslipps
rettigheter innenfor EU kan bety for de nordiske 
landene og Testing Ground samarbeidet, samt 
med grønne sertifikater. 

Klimagruppen har i 2004 igangsatt et prosjekt 
om fremtidige forpliktelser for reduksjon av klima
gassutslipp etter 2012 og vil fremover prioritere ak
tiviteter i forhold til disse problemstillingene. 
Gruppen vil også prioritere aktiviteter rettet mot 
vurderinger av sårbarhet, effekter og tilpasning i 
forbindelse med klimaendringer, herunder fokus 
på arktiske områder. På det arktiske området blir 
det bl.a. viktig å vurdere en oppfølging av ACIA-ar-
beidet (Arctic Climate Impact Assessment) under 
Arktisk Råd, som ferdigstilles høsten 2004. 

Samarbeid mellom miljø, forbruker og 
næringssektoren om integrert produktpolitikk, IPP 

Den tverrsektorielle arbeidsgruppe for integrert 
produktpolitikk, NMR IPP består av medlemmer 
fra de tre sektorene miljø, forbruker og næringsliv. 
Gruppens formål er å arbeide for utvikling og koor
dinering av en tverrsektoriell produktorientert mil
jøstrategi. Gruppen koordinerer fire temagrupper 
innen områdene miljøinformasjon til forbrukere, 
miljøinformasjon til profesjonelle, offentlige grøn
ne innkjøp og standardisering. 

Samtidig skal gruppen fokusere på hvordan 
dette kan bidra til næringsutvikling i de nordiske 
landene og til at forbrukerne får økt valgmulighet 
til å velge mer miljøvennlige varer. I den forbindel
se gjennomføres en rekke prosjekter, seminarer 
og arbeidsmøter. Prosjekter innen grønne offentli
ge innkjøp, introduksjon av IPP i de tre baltiske 
landene og samarbeid om livssyklusvurderinger er 
eksempler på prosjekter som pågår. I tillegg er ar
beidsgruppen et forum for samarbeid og håndte
ring av relevante spørsmål som kommer opp i til
knytning til IPP-arbeidet i EU, samt spørsmål i 
OECD og WTO. 

Nordisk kulturminneforvaltning 

I 1994 ble det startet et arbeid for å styrke det nor
diske samarbeidet innenfor kulturminneforvaltnin
gen. Samarbeidet utøves mellom de sentrale fag
myndighetene på direktoratsnivå i de fem nordis
ke landene og er ikke organisert under Nordisk 
Ministerråd. Arbeidet føres videre gjennom et 
etablert nettverk av faste samarbeidskoordinato
rer, og det gjennomføres årlige møter mellom de 
nordiske etatslederne. I tillegg til etatsledermøte
ne er det etablert mange tematiske arbeidsgrup
per. Denne arbeidsformen gir nyttig erfaringsut
veksling mellom de nordiske lands kulturminne
forvaltninger, samtidig som den gir muligheter til 
konkret samarbeid om beslektede problemer. 

Kulturminneforvaltningen under 
Embetsmannskomitéen for miljø 

Fagfeltet er innarbeidet i Det nordiske miljøhand
lingsprogram 2001–2004 og i Strategien for bære
kraftig utvikling – En ny kurs for Norden. Kultur
minnetemaet er fulgt opp i revideringen av begge 
disse dokumentene i 2004. Det er fortsatt en ut
fordring for kulturminneforvaltningen å få kultur
minner og kulturmiljø innarbeidet som tema på lin
je med de øvrige miljøtemaene ved revisjon av stra
tegier og handlingsprogram. 
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Den største satsingen hittil er initiering og ut
arbeiding av Handlingsplanen for kulturmiljø i 
landskapet. Målet er å styrke helhetsperspektivet i 
den nordiske kulturminneforvaltningen. Gjennom
føringen startet i 1997 og det er blitt gjennomført 
en rekke prosjekter knyttet til innsatsområdene 
nordisk kystkulturs særart og livskraft, jordbruks
landskapets kulturverdier, metoder for miljøkon
sekvensvurderinger og nordisk videreutdanning 
av kulturmiljøforvaltere, hvor det første kursopp
legg ble gjennomført av NORDREGIO i 1998–99. 
Kulturminnetemaet er i tillegg innarbeidet i og føl
ges opp gjennom Nordisk handlingsplan for natur
og kulturmiljøbeskyttelse i Arktis – Grønland, Is
land og Svalbard. 

Norge var 2001–2002 prosjektleder for et for
prosjekt om oppfølging av den europeiske land
skapskonvensjonen under Nordisk Ministerråd, 
med Direktoratet for naturforvaltning og Riksan
tikvaren som felles sekretariat. Dette arbeidet skal 
følges opp med et nordisk seminar om implemen
tering av landskapskonvensjonen i planlegging 
høsten 2004. 

Iverksetting av Den europeiske 
landskapskonvensjonen 

Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i 
kraft 1. mars 2004. Norge var det første av Europa
rådets 45 medlemsland som ratifiserte konvensjo
nen og vi er nå i gang med iverksettingen nasjo
nalt. 

Miljøvernministrene vedtok på møte i februar 
2003 at Embedsmannskomitéen for miljø skulle 
drive det nordiske samarbeidet om konvensjonen 
videre. Det ble også pekt på at det er viktig at man 
gjennom det nordiske samarbeidet bidrar til å 
fremme implementering og utvikling samt ikraft
treden av Landskapskonvensjonen. 

På nordisk basis skal derfor anbefalingene i det 
samnordiske forprosjektet «Nordens landskap» 
(TemaNord 2003–550) følges opp. Gjennom det 
nordiske samarbeidet skal en bidra til at mangfold 
og særtrekk i de nordiske landskapene med deres 
natur- og kulturverdier bevares samt at rekreasjon 
skjer på en måte som er tilpasset lokale forhold. 
Som ledd i dette arbeidet arrangeres det et nordisk 
seminar høsten 2004 der det skal drøftes og klar
gjøres hvordan konvensjonen kan implementeres 
gjennom nasjonal, regional og lokal planlegging i 

de nordiske landene. Gjennom planlegging kan 
landene belyse sine nasjonale interesser og sitt an
svar, og de kan stimulere lokal deltakelse og etab
lere samarbeid med frivillige organisasjoner og det 
sivile samfunn. 

Planlegging som verktøy for bærekraftig utvikling i 
Norden 

Den fysisk-funksjonelle planleggingen er et viktig 
samordnende verktøy for integrering av miljømes
sige, økonomiske og sosiale hensyn i sektorpolitik
ken, og dermed for en mer bærekraftig samfunns
utvikling. 

På grunnlag av vedtak på det nordiske møtet 
for planministre høsten 2000 ble det utarbeidet et 
notat om planleggingens betydning for bærekraf
tig utvikling og et nordisk handlingsprogram for 
utvikling av planlegging som verktøy for bærekraf
tig utvikling. Utredningen og handlingsprogram
met fungerer som selvstendige tilleggsdokumen
ter til den nordiske strategien for bærekraftig ut
vikling. 

Handlingsprogrammet ble godkjent av planmi
nistrene høsten 2001 og har tittelen «Planläggning 
som instrument för hållbar utveckling i Norden – 
handlingsprogram 2001–2004». Med utgangs
punkt i hva som anses å gi størst nordisk nytte ut
peker handlingsprogrammet følgende fire innsats
områder: 
–	 Ny kurs for Norden – planlegging og bærekraf

tig utvikling 
–	 Bypolitikk – bærekraftig utvikling av byer 
–	 Grenseområder – utvikling av planleggings

samarbeidet i Nordens grenseområder 
–	 Metodeutvikling og forskning – planlegging 

for bærekraftig utvikling. 

For hvert område er det fastsatt mål for innsatsen, 
forslag til aktiviteter og forventet resultat. Det er 
utpekt et land med ansvaret for gjennomføringen 
av aktivitetene innenfor hvert av de fire innsatsom
rådene. Norge har ansvaret for bypolitikk. 

Aktivitetene i handlingsprogrammet er i hoved
sak gjennomført og resultatene rapportert til plan
ministrene våren 2004. Med bakgrunn i rapporte
ringen vedtok planministrene å forlenge hand
lingsprogramperioden t.o.m. 2006 for å videreføre 
det nordiske plansamarbeidet særlig med fokus på 
byutvikling i et bredt perspektiv. 
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5 Faglig samarbeid 

5.1 Kultur 

Kulturfellesskapet er grunnlaget for og styrken i 
det nordiske kultursamarbeidet. En overordnet 
målsetning er å sikre et levende og bærekraftig 
nordisk kultursamarbeid, og at Norden som en 
bærekraftig kulturregion også kan være plattform 
for internasjonalt samarbeid. Fra norsk side er det 
særdeles viktig å arbeide for at kulturens sentrale 
plass i Ministerrådets samlede virksomhet opprett
holdes. Samarbeidet på kulturområdet er i 2003/ 
2004 blitt videreført og forsøkt utviklet innenfor 
etablerte rammer og strukturer. Kulturdelen av 
det nordiske budsjettet er i 2004 på DK 158 mill, til
svarende ca. 19% av det totale nordiske budsjettet. 

Den nordiske kulturinnsatsen er hovedsakelig 
fokusert på samarbeid i Norden. Det nordiske 
samarbeidet skal bidra til å fremme Norden som 
region. Samarbeidet innrettes mot områder der 
det nordiske samarbeidet kan lede til merverdi, 
økt kvalitet og effektivitet. Det nordiske samarbei
det skal bidra til at nordiske kulturuttrykk får bed-
re gjennomslag i regionen og internasjonalt. De se
neste årenes politiske, økonomiske, kulturelle og 
teknologiske utvikling har gjort det stadig viktig
ere å se på Nordens rolle i forhold til nærområdene 
og EU. Det ligger i Nordens interesse å profilere 
seg mot omverdenen. 

Det islandske formannskapet vil i 2004 legge 
vekt på Nordens ressurser, herunder den nordiske 
kulturarv. 

Det allmennkulturelle samarbeidet omfatter de 
sentrale kunst- og kulturområder. Prosjekt- og 
sakssamarbeidet i regi av de nordiske kunstkomi
téene og de nordiske kulturhusene er videreført så 
bredt og ekspansivt som de økonomiske ramme
betingelsene tillater. Det er bred enighet om nød
vendigheten av mer effektive arbeidsformer og av 
å tilpasse virksomheten til de nordiske lands be-
hov og ønskemål. Ikke minst viktig er det at det 
nordiske samarbeidet i høyere grad blir lydhørt 
overfor aktuelle tendenser på kulturfeltet. Som en 
oppfølging av flere rekommandasjoner fra Nordisk 
Råd, er det igangsatt en gjennomgang og analyse 
av kultursektorens ulike samarbeidsorganer – ko
mitéer, styringsgrupper og institusjoner. En eks
tern utreder er engasjert. En rapport med forslag 

til ny struktur skal legges frem for kulturministre
ne høsten 2004. En ny struktur skal gjelde fra 2006. 
Parallelt med gjennomgangen av kultursektoren, 
er det igangsatt arbeid med en ny handlingsplan 
for det nordiske kultursamarbeidet. Handlingspla
nen skal inneholde politiske og strategiske ret
ningslinjer for kultursamarbeidet de nærmeste 
årene. Handlingsplanen skal tre i kraft fra 2006, 
dvs. samtidig som den nye strukturen på kultur
området iverksettes. Fra norsk side vektlegges at 
bredde og mangfold i kultursamarbeidet opprett
holdes innenfor et samarbeidsmønster og admi
nistrative former som sikrer politisk styring og fag-
lig forankring. 

De «strategiske kultursatsningene» (tilsvaren
de ca. 4 pst av det årlige kulturbudsjettet) som skal 
bidra til større politisk aktualitet og fornyelse i kul
tursamarbeidet har i 2003 og 2004 fokus på pro
sjekter som fremmer digital innholdsproduksjon. 
Det er igangsatt utredning av et fellesnordisk me
dieprogram som i første fase primært tar sikte på 
utviklingsstøtte til produksjon av PC-spill for barn. 
Utredningen og fokusert bruk av den strategiske 
puljen for 2004 skal kunne gi viktige erfaringer i 
forhold til utvikling av et nordisk medieprogram. 

Nærområdene/Europa 

Kulturministrene disponerer ikke særskilte midler 
til samarbeidet med nærområdene. Samarbeidet 
foregår i all hovedsak innenfor rammen av de nor
diske samarbeidsorganene på kulturområdet, som 
en integrert del av kultursamarbeidet. Kultursek
toren har avsatt DKK 12,7 mill. til nærområdesam
arbeidet i 2004. Det avsettes også noen midler til 
kultur i nærområdeprogrammene, som disponeres 
av samarbeidsministrene. For 2004 er det avsatt 
DKK 3.6 mill. Formålet er å formidle nordisk kul
tur og verdifellesskap til nærområdene, samt pre
sentere nærområdenes kulturtradisjon og kultur
tilbud i Norden. I lys av de baltiske lands EU-med-
lemskap legges det opp til en endring i nærområ
desamarbeidet (jfr. kap. 2.1). 

I EUs handlingsplan for den Nordlige Dimen
sjon 2004 -2006 er kultursamarbeid innført som 
nytt samarbeidsområde. Nordisk Ministerråds rol
le som partner i forhold til EUs Nordlige Dimen
sjon er under utforming. 
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Nordiske kulturprosjekter i utlandet 

Virksomheten foregår i henhold til en ny prosjekt
plan for perioden 2001- 2004. Hovedsatsningen i 
2003 var den store nordiske designutstillingen 
«Scandinavian Design – Beyond the Myth» som 
ble åpnet i Berlin, og som deretter skal vises i et 
antall andre europeiske storbyer frem til og med 
2005. I 2006 skal utstillingen vises i New York og 
Ottawa. I mai 2003 ble den nordamerikanske tur
néen med vikingutstillingen avsluttet, etter å ha 
vært vist i syv byer i USA og Canada. I 2003 ble et 
prosjekt vedrørende kulturutveksling med Vest-
Balkan innledet. Prosjektet, som videreføres i 
2004, henvender seg til unge profesjonelle og for
målet er å bygge nettverk mellom kulturlivet i Nor-
den og kulturlivet på Vest-Balkan. 

Nordisk kultursamarbeid for barn og unge 

Det nordiske kultursamarbeidet for barn og unge 
under Nordisk Ministerråd koordineres av Sty
ringsgruppen for nordisk barne- og ungdomskul
tur (BUK). 

Nordisk Ministerråd ønsker å gi barn og unge i 
Norden kjennskap til og interesse for nordiske kul
turer, basert på demokrati og andre felles verdier, 
og dermed også styrke de unges mulighet for å 
delta aktivt i utviklingen av samfunnet. Dette mål 
understrekes i den tverrsektorielle handlingspla
nen for samarbeidet om barn og unge 2001–2005: 
«Norden inn i et nytt årtusen». Den tverrsektoriel
le handlingsplanen danner en overordnet ramme 
for BUKs handlingsplan for perioden 2002–2006, 
«Det unge Norden – fellesskap og mangfoldighet». 

BUKs handlingsplan konkretiserer gruppens 
fokuspunkter. Det blir skissert fire hovedsatsings
områder; det flerkulturelle samfunn i Norden, lek 
og leketradisjoner, nye medier og nye uttrykksfor
mer blant barn og unge samt viten og erfaringer. 
Fra medio 2003 er styringsgruppens arbeidsform 
endret. Nå initierer BUK selv større prosjekter i 
samarbeid med organisasjoner i de nordiske lan-
dene og selvstyreområdene. Prosjektene skal ut
vikles med basis i handlingsplanens fire satsings
områder. Arbeidet med denne omleggingen, inklu
dert initiering av prosjekter som omtalt ovenfor, 
har hatt hovedprioritet hos BUK i 2003 og 2004. 

BUK bidrar hvert år med midler til spesielle 
tverrsektorielle tiltak i nærområdene. Ett av resul
tatene av dette var en stor teaterfestival for barn og 
ungdom i St. Petersburg i november 2003. 

Utviklingen og driften av internettsiden «Val
halla», hvor også de baltiske landene er trukket 
inn, står sentralt i BUKs arbeid. Det er nå utviklet 

en annen generasjons «Valhalla», og den nye inter
nettsiden blir offisielt åpnet i november 2004. 

Mediesamarbeidet 

Kulturministrene har nylig vedtatt at Nordisk Råds 
filmpris skal etableres. Prisen skal gå til filmer som 
har en betydelig forankring i de nordiske lands 
kultur, og skal fortrinnsvis være på et nordisk 
språk. Prisbeløpet vil være på 350 000 DKK. 

Nordisk Ministerråd arbeider for et nordisk 
samarbeid på det mediepolitiske området i Norden 
så vel som i forhold til internasjonale organer og in
stitusjoner. Samarbeidet består først og fremst i å 
ivareta informasjonsformidling og utveksling av er
faringer i forhold til medieutviklingen i Norden og 
internasjonalt, samt gjennomføre fellesnordiske 
initiativ innenfor film og medier. Målet er å styrke 
og utvikle det nordiske samarbeidet på film- og 
medieområdet. 

Særlig aktuelle spørsmål er nye digitale medier 
og Nordens konkurransemuligheter i den digitale 
innholdsproduksjon, opphavsrettslige spørsmål 
vedr. nye medier, samt konsekvensene av konver
gensutviklingen. 

KM-gruppen (styringsgruppen for nordisk kul
tur- og massemediesamarbeid) er Ministerrådets 
rådgivende instans for kultur- og mediepolitiske 
saker. I 2003 har KM-gruppen arbeidet med spørs
mål vedrørende nordisk allmennkringkasting. 
Norge arrangerte i samarbeid med Nordisk Minis
terråd en konferanse om allmennkringkasting i 
den digitale tidsalder våren 2004. Andre aktuelle 
spørsmål har vært nabolands-TV og nordisk digital 
innholdsproduksjon, herunder ev. etablering av et 
nordisk fond for nye medier. På oppdrag av de nor
diske samarbeidsministrene er spørsmålet om na-
bolands-TV blitt utredet. 

I tillegg til det samarbeid som skjer innenfor 
rammen av Nordisk Ministerråd, er det etablert et 
tett samarbeid mellom de departementer som i de 
respektive land har ansvar for opphavsrettslig lov
givning. Samarbeidet sikter mot i størst mulig grad 
å opprettholde en harmonisert lovgivning på dette 
området. Det er derfor tatt kontakt om gjennomfø
ringen av EØS-relevante EU-direktiv i norsk lov
givning på dette lovområdet. 

Idrett 

Det er et nært myndighetssamarbeid innenfor id
rettssektoren i Norden. De nordiske ministrene 
med ansvar for idrett underskrev en idrettsavtale i 
2003. Avtalen bygger på en tidligere avtale om id
rettssamarbeid fra 1994. 
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Nordiske embetsmenn i departementene med 
ansvar for idrett har et nært samarbeid. I dette 
samarbeidet inngår et fellesnordisk møte hvert 
halvår. De nordiske idrettsorganisasjonene deltar 
som observatører på annet hvert av disse møtene. 
Det interdepartementale samarbeidet innbefatter 
primært gjensidig orientering og utveksling av in
formasjon, men også drøfting av konkrete saker 
med sikte på fellesnordiske standpunkter i interna
sjonale idrettsspørsmål. 

Det legges vekt på å styrke og utvikle den nor
diske dimensjonen i idrett. Sentrale mål i denne 
sammenheng er idrett for alle, vektlegging av etis
ke grunnprinsipper og retten til å delta ut fra hvert 
enkelt individs forutsetninger. 

Ministerrådets bevilgning til nordisk idretts
samarbeid er i 2004 på 1,2 MDKK. Hovedformålet 
med bevilgningen er å støtte idrettssamarbeidet 
mellom Grønland, Island og Færøyene, samt mel
lom de vestnordiske land og det øvrige Norden 
ved å lette barns og unges deltakelse i idrettsstev
ner og -arrangementer. Nordisk skoleidrett og 
samisk idrett blir også tilgodesett innenfor disse 
midlene. 

Nordisk Kulturfond 

Nordisk kulturfond ble opprettet i 1966 etter en 
særskilt avtale mellom de nordiske land. Fondet 
har en autonom rolle i den nordiske samarbeids
strukturen og har som formål å støtte nordisk virk
somhet innenfor områdene allmennkultur, kunst, 
utdanning og forskning. Fondet finansieres over 
Nordisk Ministerråds budsjett. Bevilgningen for 
2004 er på 29,1 MDKK. Prioriterte områder er bl.a. 
prosjekt for og med barn og ungdom, prosjekt som 
fremmer den nordiske språkforståelsen, prosjekt 
som fremmer bruk av nye medier, samt prosjekt 
som tar sikte på å minske fremmedhat og rasisme. 
Videre prioriteres prosjekter som initieres av den 
frivillige sektor, tverrsektorielle prosjekter og pro
sjekter som blir gjennomført utenfor hovedstads
regionen. Nordisk Kulturfond vil annet hvert år be
vilge særskilte midler (maksimalt 3 MDKK) til et 
ekstraordinært utstillingsprosjekt: «Årets nordiske 
utstilling». I 2003 ble Etnografiska museet i Stock
holm tildelt midler til et samarbeidsprosjekt mel
lom museer i Sverige, Norge og Finland som skal 
belyse Nordens rolle i det sent 1800-talls kanskje 
mest ukjente koloniseringsprosjekt – oppdagelsen 
av Kongo. Utstillingen skal på turné i de nordiske 
landene i årene 2004–2006. Nordisk kulturfond har 
videre tatt initiativ til en vitenskapelig undersøkel
se om den skandinaviske språkforståelsen hos 
ungdommer i alderen 16–19 år. Undersøkelsen 

kartlegger ungdommenes forståelse av de skandi
naviske språkene i forhold til deres kunnskaper i 
engelsk. Prosjektet som administreres av Norsk 
Språkråd og gjennomføres av Lunds universitet, 
skal være ferdig ved utgangen av 2004. Med ut
gangspunkt i rapporten «Nordisk kulturpolitikk 
under förändring» som ble ferdigstilt høsten 2002, 
ble en konferanseserie gjennomført i 2002/2003 
med støtte fra Kulturfondet. 

Avtalen om endring av overenskomsten om 
Nordisk Kulturfond ble undertegnet i 2002 og er 
godkjent av alle nordiske land. Arbeidet med å 
konsekvensjustere den fellesnordiske rettsstil
lingsavtalen for Nordisk Råds og Nordisk Minis
terråds sekretariater ble endelig avsluttet høsten 
2004. Dermed presiseres det at Kulturfondets sek
retariat og ansatte også etter endringen av over
enskomsten er omfattet av den fellesnordiske 
rettsstillingsavtalen. 

5.2 Utdanning og forskning 

Utdannings- og forskningsministrenes strategi for 
inneværende periode (2000–2004) «Norden som 
foregangsregion for utvikling av menneskelige 
ressurser» går nå mot en avslutning, og det pågår 
derfor i 2004 en prosess med sikte på revisjon av 
strategien. Det er truffet vedtak om at den nåvæ
rende femårige strategien skal erstattes av en tre
årig strategi for perioden 2005–2007, og at den skal 
ledsages av ettårige rullerende handlingsplaner 
for de ulike styringsgrupper under ministerrådet. 
Den nye strategien vil bli ferdigstilt i samråd med 
Nordisk Råd og forutsettes fremmet som et minis
terrådsforslag til Nordisk Råds sesjon høsten 2004. 
Utdanningsministrene har pekt på flg. foreløpige 
prioriteringer for den nye strategien: Realisering 
og oppfølging av Hvitboken om utbygging av Nor-
den til en ledende region for forskning og innova
sjon, mobilitet og fortsatt nedbygging av grense
hindre, voksnes læring, kvalitet i utdanningen og 
internasjonale utfordringer som følge av globalise
ringen, herunder bærekraftig utvikling i utdanning 
og forskning som et gjennomgående perspektiv i 
samarbeidet. 

Virksomheten i 2003/2004 har vært preget av 
flere store pågående prosesser i det norske utdan
nings- og forskningssamarbeidet: Oppfølging av 
Norrback-rapporten (jf. eget avsnitt om dette un
der kap. 3), hvitboken om forskning og innovasjon, 
oppfølging av institusjonsutredningen, omorgani
seringen av de nordiske mobilitets- og nettverks
programmene i Nordplus-familien og samarbeidet 
med nærområdene. 
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Hvitboken er ført i pennen av rektor Gustav 
Björkstrand, tidligere finsk undervisningsminis
ter, og drøfter mulighetene for å styrke Norden 
som en forsknings- og innovasjonsregion (NO-
RIA/Nordic Research and Innovation Area) i lys av 
en tilsvarende prosess på europeisk nivå (ERA-Eu-
ropean Research Area). Den svenske utbildnings
minister, Tomas Östros, kunne på Nordisk Råds 
sesjon i Oslo i oktober 2003 presentere hovedinn
holdet i Hvitboken, og utdannings- og forsknings
ministrene ga samtidig i prinsippet sin tilslutning 
til hovedanbefalingene i Hvitboken. Et viktig tiltak 
i oppfølgingen av Hvitboken vil være å realisere 
forslaget om etablering av et nytt nordisk samar
beidsorgan mellom de nasjonale forskningsfinan
sierende institusjoner i Norden. De nordiske forsk
ningsministre besluttet i juni 2004 å gi det nye or
ganet navnet Nordforsk/Nordic Research Board. 
Nordforsk vil erstatte Nordisk forskningspolitisk 
råd og Nordisk forskerutdanningsakademi og fun
gere som et selvstendig organ under ministerrådet 
for utdanning og forskning, med ansvar for nor-
disk samarbeid om forskning og forskerutdan
ning, og med de nasjonale forskningsråd og uni
versitetene som sentrale aktører i dette organet. 

Styrking av menneskelige ressurser gjennom 
felles initiativ for forskerutdanning og forskermo
bilitet står sentralt i det nordiske forskningssamar
beidet, sammen med utvikling av Nordiske sentre 
for fremragende forskning. Fire slike «Nordic Cen
tres of Excellence» (NCoE) på området klimaen
dring og økosystemer («global change») ble etab
lert i 2002. I juni 2004 vedtok utdannings- og forsk
ningsministrene å samfinansiere et nytt «Nordic 
Centre of Excellence Programme» innen moleky
lær medisin. 

I oppfølging av utredningen om Nordisk Minis
terråds institusjoner på utdannings- og forsknings
området er det i 2003/2004 tatt videre skritt med 
sikte på gradvis overføring av institusjonene til na
sjonalt ansvar. Det er i den forbindelse ført for
handlinger med de berørte institusjoner om de 
nærmere vilkår for en slik overføring. En overord
net målsetting for denne prosessen er at grunnbe
vilgningen til institusjonene fra Ministerrådets 
budsjett i framtiden skal begrenses til 50% av insti
tusjonenes totale driftsbudsjett. For Norges ved
kommende gjelder dette Nordisk institutt for sjø
rett ved Universitetet i Oslo og Nordisk samisk in
stitutt i Kautokeino. Som ledd i samme prosess har 
utdannings- og forskningsministrene også beslut
tet å nedlegge Nordens Folklige Akademi (NFA) 
med virkning fra 1. august 2004. 

Omstruktureringen av Ministerrådets mobili
tets- og nettverksprogrammer i Nordplus-familien 

er nå sluttført, og Ministerrådet har fastsatt over
ordnete målsettinger og organisatoriske rammer 
for de nye programmene, i alt 5 programmer: 
Nordplus, Nordplus junior, Nordplus voksen, 
Nordplus språk og Nordplus nabo. Etter en an
budsrunde er ansvaret for administrasjonen av dis-
se 5 programmer fra og med 1. januar 2004 fordelt 
mellom de nordiske land, med en hovedadmini
strator for hvert av programmene i hvert enkelt 
land. Norges forskningsråd er tildelt ansvaret for 
Nordplus nabo, og inngår sammen med de øvrige 
operatører i et nettverk for informasjon og veiled
ning til brukerne. 

Samarbeidet med nærområdene på utdan
nings- og forskningsområdet har vært gjenstand 
for stor oppmerksomhet i perioden 2003/2004. I 
nær kontakt med utdannings- og forskningsmyn
dighetene i hhv. de baltiske land og i St. Peters-
burg/Leningrad Oblast er det utarbeidet forslag til 
en handlingsplan for dette samarbeidet for årene 
2004–2006. Med de baltiske lands EU-medlemskap 
fra 1. mai 2004 går det nordisk-baltiske samarbei
det inn i en ny fase fra å være bistandspreget til å 
bli et ordinært mellomstatlig samarbeid mellom li
keverdige parter. Dette innebærer at landene sam-
men skal komme fram til felles prioriteringer, 
struktur og innhold i samarbeidet. Med dette for 
øye inviterte de nordiske utdannings- og forsk
ningsministrene sine baltiske kolleger til et felles
møte i mars 2004. Møtet munnet ut i en protokoll 
der ministrene sa seg enig om at arbeidet med en 
felles handlingsplan for nordisk-baltisk samarbeid 
om utdanning og forskning skal fullføres, med ut
viklingen av et felles nordisk-baltisk utdannings
og forskningsrom som overordnet målsetting. For 
dette formål er det vedtatt opprettet en nordisk-bal-
tisk kontaktgruppe, med ansvar for ferdigstilling 
og implementering av handlingsplanen. Samarbei
det med Nordvest-Russland vil bli videreført innen
for rammen av en separat handlingsplan. 

Sverige løftet under sitt formannskap i 2003 
fram Integration Norden som overordnet tema. 
Det fulgte av dette at arbeidet med oppfølging av 
Norrback-rapporten Nordbornas Rättigheter had-
de høy prioritet under det svenske formannskapet. 
Stikkordet integrasjon har videre medført at en har 
lagt vekt på nettverksbygging og erfaringsutveks
ling om viktige politikkområder. 

Island har på sin side valgt Nordens ressurser: 
demokrati – kultur – natur som tema for sitt for
mannskap i 2004, med fokus på hvordan de nordis
ke land i fellesskap kan utnytte sine samlede res
surser bedre. Den kunnskap og kompetanse som 
de nordiske land hver for seg rår over, skal koordi
neres slik at den kan utnyttes bedre og kan styrke 
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landenes posisjon i internasjonal sammenheng. Is
land legger i den forbindelse vekt på en nærmere 
kontakt og samarbeid mellom forsknings- og inno
vasjonssiden i det nordiske samarbeidet, og vil 
høsten 2004 også arrangere en internasjonal kon
feranse om forsknings- og teknologipolitikk. 

Styringsgruppene har i 2003/2004 innenfor 
rammen av sine løpende handlingsplaner hatt flg. 
hovedprioriteringer for sitt arbeid på de respektive 
områder: 

Handlingsplanen for Styringsgruppen for sko
lesamarbeidet (NSS) for perioden 2000–2004 prio
riterer verdier, livslang læring, kvalitet og synlig
gjøring på skoleområdet. 

Som ledd i det svenske formannskapet er det 
avholdt en stor konferanse i Stockholm om Unges 
innflytelse i et flerkulturelt Norden – integrasjon 
og deltaking i samfunnslivet, så vel som konferan
ser om hhv. mobbing og kvalitet i skolen. 

Samarbeidet om voksenopplæring har i løpet 
av perioden endret karakter, med fokus særlig på 
voksnes læring og kompetanseutvikling som 
grunnlag for personlig utvikling og utvikling av ar
beids- og samfunnsliv gjennom økt sysselsetting, 
næringsutvikling, verdiskaping og demokratisk 
deltaking. I den forbindelse har også den tidligere 
styringsgruppen for voksenopplæring og folkeopp
lysning (FOVU) fått nytt mandat og nytt navn: Sty
ringsgruppen for voksnes læring (SVL). Arbeidet i 
styringsgruppen har i 2003/2004 vært rettet mot 
bl.a. flg. områder: Godskriving av realkompetanse, 
IKT, utdanning og kriminalomsorg i et livslangt 
læringsperspektiv, integrering av innvandrere og 
språkopplæring for minoritetsgrupper. Med virk
ning fra 1. juli 2004 er Nordens folkelige akademi 
nedlagt, og vil bli erstattet av et nordisk nettverk 
for voksnes læring (NVL), med en mindre, sam
ordnende enhet/knutepunkt som fra og med 1. ja
nuar 2005 vil bli lagt til Center för flexibelt lärande i 
Sverige. 

Styringsgruppen for høgre utdanning (HØ
GUT) har i perioden 2003/2004 arbeidet med pro
sjekter på områdene internasjonalisering, nedbyg
ging av grensehindre i Norden og mobilitet bl.a. in
nenfor teknisk høgre utdanning, felles studiepro
grammer m.m. Tre konferanser er gjennomført i 
2003: En konferanse om språkutdanning i Norden, 
en Nordplus-konferanse og en konferanse om kva
litetsarbeid. 

Nordisk forskningspolitisk råd (FPR) har del
tatt aktivt i arbeidet med Hvitboken om forskning 
og oppfølging av denne, samt prosessen med å gi 
institusjonene en nasjonal forankring. FPR har òg 
hatt et overordnet ansvar for pågående nordiske 
forskningsprogrammer om bl.a. arktisk forskning, 

nordisk sikkerhetspolitikk, kjønn og vold, språk
teknologi og vestnordisk havklimaforskning. 

Ministerrådets IT-policy-gruppe fikk i 2003 per
manent status på linje med de øvrige styringsgrup
pene på utdannings- og forskningsområdet. Grup
pen har ansvar for å overvåke og fremme utviklin
gen i grenseområdet mellom informasjonsteknolo
gi og utdanning/forskning. Arbeidet med planleg
ging av et nytt forskningsprogram Nordunet3 har 
vært høyt prioritert i 2003/2004. 

Nordens språkråd er med virkning fra 1. januar 
2003 etablert som en ny styringsgruppe under mi
nisterrådet, med ansvar for å fremme språkforstå
elsen mellom de nordiske land og å styrke de nor
diske språks stilling utenfor Norden. Gruppen er 
etablert til erstatning for den tidligere språkpolitis
ke referansegruppen og det nordiske språkrådet, 
og har et overordnet ansvar for bl.a. mobilitetspro
grammet Nordplus språk. Nordens språkråd har 
videre engasjert seg i spørsmål som gjelder situa
sjonen for de nordiske språk generelt innenfor 
akademia m.m. der nasjonalspråkene gradvis ta
per terreng i forhold til engelsk (såkalt domene
tap). En særskilt konferanse om dette fant sted i 
Oslo i juni 2004. 

5.3 Miljø 

Nytt nordisk miljøhandlingsprogram 2005–08 

Det nåværende nordiske miljøhandlingsprogram
met 2001–2004 fokuserer på en rekke innsatsområ
der innen prioriterte miljøvernområder, tverrsek
torielle samarbeidsområder og andre sektorover
gripende områder. Det er i 2003 foretatt en evalu
ering av oppfølgingen av miljøhandlingsprogram
met som viser at stort sett alle mål og aktiviteter i 
programmet er gjennomført. I 2004 er det utarbei
det et nytt miljøhandlingsprogram for perioden 
2005–2008. I dette programmet er aktivitetene 
prioritert i forhold til følgende fire overordnede 
temaer: 
– Miljø og sunnhet 
– Havet 
– Natur, kulturmiljø og friluftsliv 
– Bæredyktig forbruk og produksjon 

Et viktig målsetting ved utarbeidelsen av miljø
handlingsprogrammet har vært at programmet 
skal være miljøsektorens oppfølging av den sektor
overgripende strategien for et bærekraftig Nor-
den. Fra norsk side er det også lagt betydelig vekt 
på at det nye miljøhandlingsprogrammet i sterkere 
grad enn tidligere fokuserer på nordisk samarbeid 
i forhold til ulike internasjonale prosesser. 
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Norden og EU/EØS 

I det formelle nordiske samarbeidet i regi av Nor-
disk Ministerråd er EU-spørsmål et sentralt punkt 
på dagsordenen i alle fora. Dagsordenen for fore
stående EU miljørådsmøter diskuteres på de nor
diske miljøvernministrenes møter og på møter i 
Embetsmannskomitéen for miljø (EK-M). Det dis
kuteres også problemstillinger og posisjoner i for-
hold til enkeltsaker som ligger i Kommisjons- eller 
Rådsfasen i EU, og hvor de nordiske landene har 
sammenfallende interesser og synspunkter. Det 
siste året har blant annet EUs østutvidelse, det nye 
kjemikalieregelverket REACH, fornybar energi og 
arbeidet i CSD (FNs Kommisjon for bærekraftig 
utvikling) vært sentrale temaer. 

I de nordiske miljøarbeidsgruppene står også 
EU/EØS-spørsmål i fokus, både når det gjelder re
gelutvikling og -implementering. 

Når det gjelder det uformelle samarbeidet, har 
miljøvernministrene i alle de nordiske landene i en 
årrekke møtt hverandre i frokostmøter forut for 
EUs miljørådsmøter. På de nordiske formøtene 
gjennomgås posisjoner for de viktigste sakene. 
Det gjennomføres også jevnlig bilaterale uformelle 
kontaktmøter på embetsmannsnivå hvor EUs prio
riteringer står sentralt på dagsordenen i tillegg til 
andre internasjonale saker. 

Det nordiske miljøfinansieringsselskapet (NEFCO) 

NEFCO er etablert med formål å fremme miljøin
vesteringer i Nordens nærområder. Det primære 
området er Nordvest-Russland med hovedvekt på 
russisk del av Barentsregionen og Østersjøregio
nen. Etter at de baltiske landene og Polen er blitt 
medlemmer i EU, trappes prosjektaktiviteten ned i 
disse landene. Samtidig starter et arbeid for å iden
tifisere miljøprosjekter i Ukraina. Prosjekter i Hvi
terussland er foreløpig ikke aktuelle på grunn av 
den politiske situasjonen der. 

NEFCO kan medvirke med enten egenkapital, 
lån eller garantier eller en kombinasjon av disse. 
Den evalueringen som ble lagt fram for miljøvern
ministrene på ministermøtet i februar 2001 viste at 
NEFCO på en effektiv måte oppfyller målene både 
finansielt og miljømessig. Det er beregnet at en 
innsats fra NEFCO på i gjennomsnitt 6 mill. EUR 
per år har gitt investeringer på 67 mill. EUR per år. 
Ved disse beregningene er det lagt til grunn at 
NEFCOs medvirkning i prosjekter ligger i størrel
sesorden 25–35 prosent av totalfinansieringen. Til
svarende investeringer i Norden for å oppnå sam-
me utslippsreduksjoner er beregnet å koste 570 
mill. EUR per år. Miljøvernministrene besluttet i 

november 2002 å forlenge innbetaling av grunnka
pitalen i 2002 og 2003. MR-M besluttet i sitt møte i 
oktober 2003 at Finland, Island, Norge og Sverige 
forhøyer grunnkapitalen for NEFCOs investe
ringsfond for perioden 2004–2007. 

Nordisk Ministerråd, miljøvernministrene 
(MR-M), opprettet i 1996 nordisk miljøutviklings
fond for finansiering av miljøvernprosjekter i Ba
rents- og Østersjøregionen. Fondet administreres 
av NEFCO og ble sist tilført nye midler i 2004. 
Gjennom dette fondet har NEFCO mulighet til å 
bidra med kontant-, drifts- og kredittsubsidier. 
Fondet virker således støttende for andre økono
miske virkemidler som NEFCO og andre interna
sjonale finansieringsinstitusjoner forvalter. Det er 
foretatt en intern evaluering av fondet som viser at 
bidrag fra fondet har vært avgjørende for å få gjen
nomført viktige miljøprosjekter i Nordvest-Russ-
land og de baltiske landene. Eksempler på prosjek
ter er innsamling og destruksjon av PCB, energi
økonomisering og revolverende fond for investe
ringer i miljøteknologi som oppfølging av renere 
produksjonsprogrammer. Det er således god sy
nergi med norske bilaterale prosjekter og prosjek
ter i Arktisk Råd og Barentsrådet. 

Arbeidsgruppene 

Gruppenes arbeidsområder dekker et bredt spek
ter av miljøsaker, og aktivitetene i 2003 og 2004 har 
vært orientert både mot tradisjonelt nordisk sam
arbeid og samarbeid i forhold til utviklingen i EU 
og Nordens nærområder og internasjonalt miljøsa
marbeid for øvrig. Utgangspunktet for arbeidet i 
gruppene har vært det Nordiske miljøhandlings
programmet for 2001–2004. 

Nordisk gruppe for produkter og avfall (PA
gruppen) 

Sentrale elementer i PA-gruppens arbeid har vært 
å bidra til at avfallsmengdene og innholdet av hel-
se- og miljøfarlige kjemikalier i avfall reduseres, 
samtidig som ressursene i avfallet utnyttes bedre. 
Gruppens arbeid kan i hovedsak relateres til om
rådene produkter, avfall og miljøteknologi. 

Gruppen jobber bl.a. for å fremme nordisk sam
arbeid, med fokus på sammenfallende politikk- og 
strategiutvikling, kunnskapsutvikling og miljø
økonomiske og tekniske prosjekter med felles nyt
te og informasjonsverdi. Det legges stor vekt på 
koordinering og utarbeidelse av nordiske syns
punkter og innspill i forhold til pågående arbeider 
innen EU/EØS og internasjonale organisasjoner. 
Sentralt i denne sammenhengen er arbeidet med 
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EUs tematiske strategi om forebygging og gjenvin
ning av avfall, kommende direktiver om nedbryt
bart avfall og EE-avfall, innspill til EUs pågående 
arbeid innen området integrert produktpolitikk, 
samt bidrag til utarbeidelse av BREF-dokumenter 
(BAT- notes). 

Virksomheten utføres i stor grad via PA-grup-
pens 13 nedsatte prosjekt- og nettverksgrupper. 

Natur, friluftsliv og kulturmiljøgruppen (NFK). 

Hovedarbeidsområdene for arbeidsgruppen er 
biologisk mangfold og genetiske ressurser, fri
luftsliv, landskap og kulturmiljø. Prosjekter med 
friluftsliv er i mindretall. Det ble derfor i 2002 tatt 
initiativ til et nærmere samarbeid med de nordiske 
friluftslivsorganisasjonene for å få en høyere aktivi
tet på dette feltet. 

Under NFK-gruppen pågår det i dag i under-
kant av 40 prosjekter. I flere av prosjektene samar
beider NFK med andre nordiske arbeidsgrupper, 
særlig Miljø, Jord- og Skogbruk (MJS), Miljø og 
Fisk (MIFI) og Miljøovervåking og Data (NMD). I 
tillegg til sektorsamarbeidet har prosjekter med 
relevans i forhold til EU/EØS og Nordområdene/ 
Arktis vært prioritert. Prosjekter innen Norden har 
bygd nettverk mellom personer innen forvaltnin
gene og vært av nytte nasjonalt i de enkelte land. 
Arbeidsgruppen startet i 1999 arbeidet med et stør
re verk om Nordens natur og naturbeskyttelse på 
1900-tallet der Nordens natur sees i et europisk 
perspektiv. Verket ble ferdig i år. 

Det er en stor spennvidde mellom de ulike pro
sjektene og de favner prosjekter over tema som for 
eksempel spredning av fremmede arter, RAMSAR-
seminar, erosjon og overbeite, naturvern i skogen, 
biologisk mangfold og geologisk diversitet. Innen 
landskap pågår det et samarbeidsprosjekt med 
nærområdene om tradisjonelle jordbruksland
skap. Forprosjektet for oppfølging av Landskaps
konvensjonen ble sluttført og trykt brosjyre og rap
port forelå i 2003. 

Under kulturmiljø pågår det prosjekter i for-
hold til kystkultur og kulturturisme, mens det in
nen området friluftsliv pågår prosjekter om bære
kraftig friluftsliv og miljøhensyn i turistsektoren. 

Oppfølging av Landskapskonvensjon vil fort
satt være et viktig felt for NFK-gruppen framover. 
For å følge opp rapporten «Nordens landskap» 
(TemaNord 2003–550) har NFK bevilget midler til 
et nordisk seminar høsten 2004 for å styrke det fag
lige nettverket i Norden og legge grunnlag for vi
dere felles nordisk satsing i forhold til konvensjo
nens intensjoner. Planlegging som virkemiddel vil 
være et sentralt tema på seminaret. 

Den Nordiske handlingsplan for natur- og kul
turmiljøbeskyttelse i Arktis, Grønland, Island og 
Svalbard følges opp av den Arktiske styringsgrup
pen. Denne gruppen har satt i gang 10 prosjekter 
hvorav de siste vil bli sluttført i løpet av 2005. Sam
spillet mellom natur og kultur utgjør et viktig fun
dament i de fleste av disse prosjektene og spenner 
over Lokal Agenda 21 i Arktis, integrering av mil
jøhensyn i turistsektoren til sjøfugldatabase, over
våkingsprosjekter på natur og kulturminner og re
presentative utvalg av arktiske kulturmiljøer. 

Hav og luftforurensningsgruppen 

Det nordiske samarbeidet innenfor Hav- og luftfor
urensningsgruppen er først og fremst rettet inn 
mot arbeid i EU, regionale konvensjoner og hand
lingsplaner for å bidra til en best mulig miljøtil
stand på hav- og luftområdet i Norden og dets nær
områder. 

Gruppens fremste oppgave er å få utarbeidet vi
tenskapelig basert underlagsmateriale for Nor-
dens opptreden i de ulike internasjonale organene. 
Arbeidet i gruppen baserer seg på det nordiske 
miljøhandlingsprogrammet. Det legges stor vekt 
på at prosjektene det gis støtte til er rettet inn mot 
programmets overgripende mål. Gruppen avsetter 
også årlig et beløp for mer direkte å kunne sette ut 
utredningsoppdrag eller arrangere seminarer i til
knytning til aktuelle internasjonale forhandlinger. 

Gruppens hovedsatsingsområder er forsuring, 
overgjødsling og bakkenært ozon, eutrofiering i 
marine miljøer, samt en begrenset aktivitet knyttet 
til organiske miljøgifter og tungmetaller. Gruppen 
samarbeider også med andre grupper under Nor-
disk Ministerråd, særlig Kjemikaliegruppen og 
Miljøovervåknings- og datagruppen, for å utvikle 
en mer helhetlig innfallsvinkel til miljøprobleme
ne. Dette er i tråd med den norske målsetningen 
om å legge til grunn en økosystembasert forvalt
ning av havmiljø og ressurser slik det er utlagt i St. 
meld nr. 12 (2001–2002) Rent og rikt hav. 

På området forsuring, overgjødsling og bakke
nært ozon har gruppens arbeid kommet inn i en ny 
fase etter at Gøteborgprotokollen under Konven
sjonen om langtransportert grenseoverskridende 
luftforurensning (LRTAP) ble vedtatt i 1999 og EU
direktiv om nasjonale utslippstak (NEC-direktivet) 
ble vedtatt høsten 2001. Direktivets forhold til 
EØS-avtalen er nå til vurdering i EFTA-landene. 
Hav- og luftforurensningsgruppen vil legge vekt på 
å bidra til gjennomføring og vurdering av miljøef
fektene og andre konsekvenser av de avtaler som 
er inngått. 

Selv om en gjennom Gøteborgprotokollen og 
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EUs NEC-direktiv er kommet svært langt i det in
ternasjonale arbeidet for å motvirke forsuring, 
overgjødsling og bakkenært ozon, vil det fremde
les være et betydelig forsuringsproblem i de nor
diske land, også etter at disse avtalene er gjennom
ført. 

Det pågår nå arbeid med å utvikle det faglige 
grunnlaget for revisjon av avtalene om langtrans
portert luftforurensning, både under LRTAP-kon-
vensjonen og i EU. Dette arbeidet vil ha stor betyd
ning for Hav- og luftforurensningsgruppens videre 
prioriteringer innen dette området. Som grunnlag 
for nye forhandlinger vil gruppen arbeide med å 
bedre kunnskapen om langtransportert luftfor
urensning og effekter av luftforurensninger. Ved 
revisjon av avtalene skal det også vurderes å regu
lere landenes bidrag til grenseoverskridende par
tikkelforurensning. Som en følge av dette gjen
nomfører gruppen prosjekter for å kartlegge dette 
problemets omfang og karakter. Gruppen vil vide-
re styrke sitt arbeid med lokal luftkvalitet, bl.a. 
som grunnlag for revisjon av EU-direktivene på 
dette området. 

Hav- og luftforurensningsgruppen vurderer at 
den vellykkede satsningen på effektbaserte avtaler 
om reduksjon i luftforurensninger har overførings
verdi til havforurensningsområdet. Gruppen arbei
der nå med å utvikle en nordisk marin strategi, 
hvor bl.a. arbeidet med å tilrettelegge det faglige 
grunnlaget for eventuelt å utvikle effektbaserte av
taler for å redusere forurensende tilførsler til kyst
nære havområder inngår. Som ledd i dette arbei
det har gruppen lagt opp til en langsiktig satsing på 
utvikling av modeller for å beregne eutrofierings
virkning av atmosfæriske tilførsler av næringssal
ter og som verktøy for valg av tiltak mot eutrofie
ring. Arbeidet på dette området retter seg primært 
mot Helsinkikonvensjonen om beskyttelse av det 
marine miljø i Østersjøen (HELCOM) og Konven
sjonen om beskyttelse av det marine miljø i det 
nordøstlige Atlanterhav (OSPAR). Gruppen har 
spesielt fokusert på påvirkninger og effekter, både 
med hensyn til næringsstoffer (eutrofiering) og 
miljøskadelige stoffer. Resultatene av de gjennom
førte og pågående prosjekter er løpende blitt an
vendt i HELCOM og OSPAR. Norden har på denne 
måten påvirket arbeidet i konvensjonene, spesielt 
med hensyn til OSPARs og HELCOMs eutrofie
ringsstrategier og fastleggelse av økologiske miljø
kvalitetsmål. 

Gruppens arbeid vil også utgjøre et viktig 
grunnlag i det videre arbeidet knyttet til EUs vann
rammedirektiv og i utviklingen av EUs marine 
strategi. I de seinere årene er det igangsatt flere 
viktige prosjekter knyttet opp mot vannrammedi

rektivet hvor Hav- og luftforurensningsgruppen 
samarbeider med Miljøovervåkings- og datagrup
pen (NMD). 

Hav- og luftforurensningsgruppen samarbeider 
med Kjemikaliegruppen om strategier og tiltak for 
å redusere utslippene av miljøgifter til hav og med 
NMD om et prosjekt for kartlegging av POPer i 
sjøfugl. 

Nordisk kjemikaliegruppe (NKG). 

En stor del av den nasjonale kjemikalieregulerin
gen som skjer i dag har bakgrunn i internasjonale 
forhandlinger og avtaler. Tyngdepunktet for NKG 
er derfor å styrke den nordiske innsatsen på kjemi
kalieområdet i internasjonale fora som EU, OECD 
og FN i tillegg til de internasjonale miljøkonvensjo
nene. Kjemikaliegruppen fokuserer på aktiviteter 
på områder hvor det utvikles ny politikk eller nytt 
regelverk. Mesteparten av NKGs arbeid er innret
tet mot et høynet ambisjonsnivå i EU/ EØS-arbei-
det bl.a. ved at føre-var prinsippet innarbeides i 
EUs direktiver. 

Mange av NKGs aktiviteter har medført eller 
vil lede til reduserte utslipp og minsket bruk av kje
mikalier samt gitt økt kunnskap om kjemikalier i 
prosesser og varer. I 2003 har NKG spesielt satset 
på aktiviteter i tilknytning til EUs nye kjemikalie
lov, REACH, bl.a. ved å etablere en nettverksgrup
pe for intern nordisk informasjon i tilknytning til 
internetthøringen av REACH forslaget og arrange-
ring av workshop for å identifisere felles nordiske 
problemstillinger å arbeide videre med. De fleste 
av gruppene under NKG arbeider direkte inn i på
gående prosesser, spesielt innenfor EU. For Nor
ges del er dette arbeidet særlig viktig i forhold til 
arbeid mot EUs ulike arbeidsgrupper. Erfaringene 
viser at muligheten til å oppnå resultater interna
sjonalt bedres når det fremmes koordinert og godt 
faglig begrunnede felles nordiske synspunkter. 
NKG satser på samarbeid med andre arbeidsgrup
per og har hatt prosjekter med Miljø- og datagrup
pen, Miljø- og fiskerigruppen og Hav- og luftgrup
pen i 2003. 

Ved å benytte det nordiske samarbeidet unn
går landene unødvendig dobbeltarbeid og drar nyt
te av hverandres ekspertise og kunnskaper på de 
aktuelle områdene. Det nordiske samarbeidet i 
NKGs prosjektgrupper gir dessuten anledning til 
arbeidsdeling og koordinering av det pågående ar
beidet innen EU bl. a. i forhold til klassifisering og 
merking av kjemikalier og for arbeidet med risiko
vurdering og risikoreduksjon innenfor flere direk
tiver og forordninger. I arbeidet for å øke kunnska
pen om egenskaper og bruk av kjemikalier i Nor
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den, har NKG publisert flere databaser på sin 
hjemmeside. 

De viktigste konkrete områdene for NKG fram
over vil være: 
–	 Videre påvirkning av EUs kjemikaliepolicy i 

tråd med nordisk strategi, særlig i parlaments
og rådsbehandlingen av EUs nye kjemikaliere
gelverk (REACH) 

–	 Påvirkning for en fortsatt heving i beskyttelses
nivået i den løpende lovgivningsprosessen in
nen EU 

–	 Påvirke UNEP/POPs konvensjonsarbeid i tråd 
med nordiske interesser 

–	 Påvirke UNEPs arbeid med kvikksølv og andre 
tungmetaller, samt utviklingen av en global kje
mikaliestrategi (SAICM) 

–	 Følge «emerging issues» som oppstår nasjo
nalt, som blant annet problemstoffer (f.eks. 
brommerte flammehemmere) og «nye» effek
ter (hormonhermende effekter) 

–	 Videreutvikle informasjonsflyten mellom lan-
dene, blant annet gjennom nordisk produktre
gistersamarbeid. 

–	 Bidra aktivt i utforming av nytt miljøhandlings
program for 2005–2008 

–	 Styrke informasjonsvirksomheten av NKGs ar
beid 

–	 Revidere NKGs mandat for neste periode. 

Gruppen for miljøovervåking og data (NMD) 

Gruppens overordnede målsettinger er å: 
–	 Bidra til et bedre grunnlag for vurdering av ef

fektiviteten av den miljøpolitiske innsatsen 
–	 Fremskaffe beskrivelser og vurderinger av mil

jøtilstand, belastninger og utviklingstendenser 
–	 Bidra til mer effektiv overvåking av miljøet i 

Norden 
–	 Identifisere og vurdere ulike miljøtrusler 
–	 Bidra til bedre forståelse av effektene av men

neskelig påvirkning. 

De nordiske landene deltar også i EUs miljøbyrå 
(European Environment Agency – EEA) og rele
vante arbeidsgrupper i OECD. Dette påvirker ar
beidsoppgaver og prioriteringer gjennom at grup
pen unngår dobbeltarbeid gjennom å løse oppga
vene innenfor EEA, der det er mest hensiktsmes
sig. 

Gruppen arbeider med utvikling av metoder og 
prinsipper for overvåking og håndtering av miljø
data, med utvikling og bruk av miljøindikatorer og 
rapportering av miljøtilstanden. Stort sett er arbei
det langsiktig og gir resultater i form av strategis
ke virkemidler til bruk i de enkelte land. 

Rapportering av miljøtilstanden har vært et vik
tig innsatsområde for gruppen, der formålet er å 
bidra til relevant og pålitelig rapportering om mil
jøtilstanden som retter seg mot beslutningstakere i 
Norden og som danner grunnlag for internasjonale 
forhandlinger. 

I 2003 har NMD gjennomført prosjekter innen
for en rekke av temaene i miljøhandlingsprogram
met, blant annet vann, hav, biologisk mangfold, ge
netiske ressurser, landskap og kulturmiljø og kje
mikalier. Gruppen har spesielt hatt fokus rettet 
mot prosjekter i tilknytning til EUs vannrammedi
rektiv. I alle aktiviteter har det vært et nært samar
beid med andre arbeidsgrupper og gruppen har 
gjennom dette bidratt til utgivelse av flere rappor
ter. Spesielt kan samarbeidet med kjemikaliegrup
pen om kartlegging av helse- og miljøfarlige kjemi
kalier nevnes. Videre har NMD gitt konkrete inn-
spill til internasjonale forhandlinger, blant annet til 
EMEP (i samarbeid med Hav- og luftgruppen og 
de baltiske landene), til arbeidet med fjernmåling 
av landskap (NORDLAM) og i forbindelse med 
EUs vannrammedirektiv gjennom utvikling av en 
manual for utvelgelse av målestasjoner. 

Gruppens arbeid med utvikling av miljøovervå
kingsmetodikk for Nordens arktiske områder ko
ordineres under Nordisk Ministerråds handlings-
program for Arktis og omfatter aktiviteter på Grøn
land, Island og Svalbard. 

Arbeid med miljøkonsekvensbeskrivelser 

For å følge opp nordisk samarbeid på området er 
det opprettet et nettverk for konsekvensutredning 
(KU), strategiske konsekvensutredninger (SKU) 
og regional utvikling, «Nordisk nätverk för miljö
konsekvensbeskrivning (MKB) och regional ut
veckling». Nettverkets administrasjon ligger ved 
Nordic Centre for Spatial Development (Nordre
gio). 

Konsekvensutredninger er et internasjonalt 
anerkjent redskap i miljøpolitikken. Diskusjoner 
om bærekraftig utvikling og det fokus som for eks
empel EU nå gir regionalt balansert samfunnsut
vikling, har aktualisert behovet for integrering av 
miljøspørsmål i andre planleggings- og politikkom
råder. Nettverket vil i den kommende perioden 
spesielt fokusere på den sektorovergripende og re
gionale tilnærmingen til konsekvensutredninger, 
samt forholdet mellom konsekvensutredninger og 
arealplanlegging. Dette er interessant også sett i 
lys av utvikling av lovgivning innenfor EU og i Nor
ge. 

Nettverkets hovedformål er å bidra til at konse
kvensutredninger utvikles som instrument for ana
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lyse, planlegging og beslutningstagning i nordisk 
og internasjonal sammenheng. I tillegg skal nett
verket gi en nordisk basis for informasjons- og er
faringsutveksling mellom forvaltere, brukere og 
forskere, og for forsknings- og utviklingsprosjek
ter. Nettverket skal også bidra til å formidle nordis
ke erfaringer i internasjonale sammenhenger. For 
å nå disse målene koordinerer og tilbyr det nordis
ke nettverket for MKB et elektronisk nyhetsbrev, 
seminarer og konferanser, samt forsknings- og ut
viklingsprosjekter. 

Det arrangeres jevnlig (hvert tredje/fjerde år) 
en nordisk konferanse om konsekvensutrednin
ger. En slik konferanse ble arrangert på Island i au
gust 2003. Tittelen på konferansen var «Planning 
for Sustainable Development: The Practice and Po
tential for Environmental Assessment». 

Atomsikkerhet og radioaktivt avfall 

I Nordens nærområder finnes en rekke atominstal
lasjoner og store mengder radioaktivt avfall som 
dels er en kontinuerlig kilde til radioaktiv forurens
ning, og dels representerer en fare for ulykker og 
andre hendelser som kan føre til alvorlig radioak
tiv forurensning av nordiske områder. Den største 
forurensningsfaren er knyttet til høyrisikoreakto
rer ved atomkraftverk som er i drift på Kola, ved St. 
Petersburg, i Litauen, i Tsjernobyl og andre steder, 
samt til de store lagrene av høyaktivt atomavfall 
ved reprosesseringsanleggene for brukt atom
brensel i Sellafield og La Hague. Reaktorer om
bord på atomdrevne fartøy representerer også en 
forurensningsrisiko, noe ikke minst ulykken med 
atomubåten Kursk er en påminnelse om. De store 
mengdene brukt kjernebrensel og atomavfall som 
hoper seg opp i Nordvest-Russland representerer 
også en betydelig forurensningsfare. Planer om 
import av brukt kjernebrensel til Russland og sjø
transport av kjernebrensel og høyaktivt avfall mel
lom atomkraftverk i Japan og de vesteuropeiske re
prosesseringsanleggene i Sellafield og La Hague 
via den Nordlige Sjøruten, kan også gi opphav til 
miljøfarlige transporter gjennom nordiske farvann. 

Den nåværende forurensningen av nordiske 
landområder skyldes primært nedfall etter atmos
færiske prøvesprengninger på 50- og 60-tallet, og 
radioaktivt nedfall fra Tsjernobylulykken våren 
1986. I det marine miljø er det også historiske ut
slipp som har bidratt mest til forurensningen, 
mens de vesteuropeiske reprosesseringsanlegge
ne for brukt kjernebrensel, og da særlig anlegget i 
Sellafield, så langt har vært den viktigste utslipps
kilden til det marine miljøet. De samlede radioakti
ve utslippene fra reprosesseringsanleggene er re

dusert betydelig siden slutten av 70-tallet. Utslippe
ne av det radioaktive stoffet technetium-99 fra Sel
lafield økte imidlertid kraftig i en periode på 90 tal-
let, etter at et nytt behandlingsanlegg for flytende 
avfall ble satt i drift i 1994. Dette førte til økte ni
våer av technetium-99 i marine organismer som 
tang og hummer i nordiske kystfarvann. Etter 
mange års politisk press overfor britiske myndig
heter og Sellafields eiere, har sistnevnte nå beslut
tet å redusere utslippene av technetium-99 med 
90%. Samarbeidet på ministernivå og koordinering 
av nordisk opptreden i aktuelle internasjonale fora 
har i denne og andre sammenhenger hatt og har 
fortsatt stor betydning for arbeidet med å få redu
sert utslippene av radioaktive stoffer fra reproses
seringsanlegg i Nordens nærområder. 

Av de nordiske landene er det bare Sverige og 
Finland som produserer atomkraft. Norge har to 
mindre forskningsreaktorer i Halden og på Kjeller. 
Utslippene fra atominstallasjoner innenfor Nor-
dens grenser er i dag meget små. Sikkerhetsnivået 
er også høyt, slik at faren for alvorlige ulykker og 
større utslipp fra nordiske atominstallasjoner er li
ten. 

Det er i dag ikke noe formalisert samarbeid un
der Nordisk Ministerråd når det gjelder arbeid 
med kjernesikkerhet og atomavfall i Norden. Un
der Nordisk Kjernesikkerhetsforskning (NKS) fin
nes det flere programmer som fokuserer på kjer
nesikkerhet og håndtering av atomavfall i Norden, 
men dette samarbeidet ligger ikke under NMR. 

Det foregår også et visst samarbeid mellom de 
nordiske landene på prosjektnivå, særlig når det 
gjelder tiltak rettet mot risikoreaktorer i Nordens 
nærområder. Det er en regelmessig møtevirksom
het mellom nordiske aktører, deriblant halvårige 
møter i Nordic Nuclear Coordination Group 
(NNCG) som ledes av Utenriksdepartementet fra 
norsk side. Når det gjelder atomavfallsproblemene 
i Nordvest-Russland, koordineres den vestlige hjel
pen til Russland i en viss grad gjennom den såkalte 
Contact Expert Group (CEG) under IAEA, der 
Norge har en sentral rolle. Samarbeidet mellom de 
ulike nordiske landene og Russland når det gjelder 
atomavfall og kjernesikkerhet er hovedsakelig or
ganisert bilateralt, og særlig Norge, Sverige og 
Finland er involvert i en rekke bi- og multilaterale 
prosjekter med Russland og de baltiske statene. 

En styrking og koordinering av det nordiske 
samarbeidet når det gjelder tiltak rettet mot russis
ke anlegg for lagring og behandling av brukt kjer
nebrensel vil få enda større betydning når den mul
tilaterale avtalen som sikrer en løsning på bl.a. an
svars- og skattespørsmål i forbindelse med atom
sikkerhetsprosjekter i Russland (MNEPR-avtalen) 
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nå er på plass. MNEPR-forhandlingene (Multilate
ral Nuclear Environmental Programme in the Rus
sian Federation) ble innledet i 1999, og avtalen 
trådte endelig i kraft våren 2004. 

5.4 Energi 

Det nordiske energisamarbeidet er konsentrert 
om tre kjerneområder: 
–	 Det åpne elektrisitetsmarkedet 
–	 Klimapolitiske spørsmål 
–	 Regionalt samarbeid i Østersjøregionen og 

Nordens nærområder. 

I tillegg til arbeidet innenfor kjerneområdene, skal 
man utveksle informasjon og erfaringer og gjen
nomføre enkeltprosjekt innenfor områder som 
gass, energieffektivisering og fornybar energi og 
energiforsyning i tynt befolkede områder. Energi
samarbeidets virksomhet i nærområdene gjelder 
hovedsakelig oppfølging av Østersjøsamarbeidet 
og prosjektsamarbeid med de baltiske statene og 
Nordvest-Russland. Det vil også være aktuelt med 
samarbeid med andre sektorer som transport og 
jord- og skogbruk i tillegg til miljø. 

Elektrisitetsmarkedet 

En felles nordisk tilnærming til forsyningssikker
het er et sentralt tema i arbeidet under Nordisk Mi
nisterråd i tiden framover. Som ledd i dette arbei
det, er det gjennomført en omfattende sårbarhets
studie av det nordiske kraftmarkedet. Denne stu-
dien vil bli presentert for de nordiske energimini
strene. Videre har ministrene startet en utred
ningsprosess som skal gi grunnlag for å vurdere 
om det er hensiktsmessig med en eller annen form 
for økt samordning mellom de nordiske sentral
nettselskapene. Spørsmål knyttet til håndtering av 
knapphet på effekt og begrensninger i overførings
nettet samt EUs elmarkedsdirektiv, forsyningssik
kerhetsdirektivet og kvotehandelsdirektivet for 
klimagasser vil i tillegg være prioriterte oppgaver 
fremover. 

Det nordiske el-samarbeidet vil i tillegg støtte 
opp under utviklingen av et felles baltisk elektrisi
tetssamarbeid og øvrige spørsmål knyttet til Øster
sjøregionen. 

Samarbeidet innenfor elektrisitetsområdet er 
med på å sikre en mer effektiv, konkurransedyktig 
og miljømessig utnyttelse av de samlede kraftres
sursene innenfor Norden. 

Klimapolitiske spørsmål 

Energidimensjonen ved klimapolitikken har lenge 
vært et viktig tema for Nordisk Ministerråd, og 

energiministrene legger stor vekt på klimaspørs
mål både i det nordiske samarbeidet og i tilknyt
ning til Østersjøsamarbeidet. Samarbeidet mellom 
energi- og miljøsektoren har blant annet blitt utvik
let i den tverrsektorielle klimagruppen under Em
betsmannskomitéene for energi- og miljø (EK-E og 
EK-M) med sikte på å utnytte synergien som lig
ger i samspillet mellom globale klimapolitiske ut
fordringer og energipolitiske utfordringer. 

De nordiske energiministrene deltar i Baltic 
Sea Region Energy Co-operation(nærmere omtalt i 
avsnittet om det regionale samarbeidet). Som opp
følging på klimaspørsmålet, ble det i 2003 under
skrevet avtaler for etablering av Østersjøregionen 
som utprøvingsområde for Kyotoprotokollens flek
sible mekanismer. Rammene er fastlagt gjennom 
en felles rammeavtale (Testing Ground Agree
ment) og etableringen av en finansieringsordning 
for å fremme felles gjennomføringsprosjekter i re
gionen (Testing Ground Facility under NEFCO). 
Kompetanseoppbygging er også en del av dette 
samarbeidet. I 2004 vil det bli arbeidet spesielt 
med hvordan man skal beregne gevinster i form av 
utslippsreduksjoner ved felles gjennomføringspro
sjekter. 

Andre vesentlige oppgaver for gruppen har om
fattet vurdering av et nordisk marked for grønne 
sertifikater for el-handel i forhold til et felles mar
ked for utslippskreditter. I 2004 vil det bli arbeidet 
videre med bl.a. fremtidige forpliktelser for be
grensning av drivhusgasser etter 2012 og oppfølg
ning av toppmøtet i Johannesburg i 2002 omkring 
målene for fornybar energi. 

Regionalt samarbeid med Østersjøregionen og 
Nordens nærområder 

I regionen er det innenfor energisektoren identifi
sert behov for samarbeid for å forberede fremtiden 
hvor hensyn tas til miljøspørsmål og en bærekraf
tig utvikling, energiforsyningssikkerhet og fortsatt 
økonomisk utvikling. Norge har vært og er sentral 
i etableringen og oppfølgingen av samarbeidet i re
gionen fra de nordiske statsministrene i Bergen i 
1997 ble enige om en deklarasjon vedrørende bæ
rekraftig energiforsyning rundt Østersjøen, stats-
minister Bondeviks initiativ i Riga 1998, og frem til 
i dag. Østersjøsamarbeidet på energiområdet lig
ger i dag innenfor Østersjørådets samarbeidsram
mer. 

Som oppfølging på energiministrenes (Øster
sjørådet) beslutninger i Vilnius høsten 2002 om å 
fortsette Østersjøsamarbeidet på energiområdet 
(BASREC) i en ny 3-års periode (2003–2005), er 
det innenfor rammen av BASREC: 
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–	 etablert en embetsgruppe med et medlem fra 
hver av medlemsstatene i Østersjørådet, samt 
EU-kommisjonen. Ledelsen av gruppen følger 
formannskapet i Østersjørådet 

–	 opprettet et sekretariat for energisamarbeidet i 
tilknytning til Østersjørådet. Nordisk Minister
råd (energiministrene) har bevilget midler til 
sekretariatsfunksjonen for 3-årsperioden 

–	 etablert arbeidsgrupper, henholdsvis for saks
områdene elmarked, gassmarked, klima, ener
gieffektivitet, samt bioenergi. 

Det noteres at BASREC er et viktig energiprosjekt 
i relasjon til EUs andre tiltaksplan for nordlig di
mensjon. 

I tillegg til BASREC-aktiviteter, har de nordiske 
landene direkte samarbeid med de tre baltiske sta
tene. Bl.a. er det etablert en stipendieordning for å 
utvikle energisamarbeidet mellom landene. Det er 
også kontakter og dialog med de sentrale energi
myndighetene i Russland. 

Nordisk energiforskning 

Nordisk energiforskning (NEFP) skal bidra til å 
oppfylle kunnskapsbaserte forutsetninger for en 
kostnadseffektiv reduksjon av energiforbruket og 
utvikling av nye fornybare energikilder og miljø
vennlig energiteknologi. Dette skal skje gjennom å 
styrke grunnkompetansen ved universiteter og 
høyskoler og andre forskningsinstitusjoner, og 
gjennom å skape velfungerende forskernettverk 
mellom de nordiske landene, mellom forskning og 
næringsliv og mellom regionale aktører. Det er 
også et mål å øke nordiske forskningsmiljøers in
ternasjonale konkurransekraft, samt å øke interak
sjonen med Nordens nærområder, det vil si Øster
sjøregionen og enkelte arktiske områder. Tildeling 
av stipendier og lønnsbidrag til forskerstudenter 
og forskere står sentralt. Institusjonen samfinansi
eres av de nordiske landene med 27,5 mill. kroner 
årlig. 

NEFP skal bidra til å støtte og utvikle grunnleg
gende FoU innenfor sentrale energifaglige temaer. 
For virksomhetsperioden 2003–2006 skal de tema
tiske forskningsaktivitetene støtte opp under kjer
neområdene som er utpekt av energiministrene 
som hovedsatsningene i det nordiske energisam
arbeidet, nemlig det nordiske elsamarbeidet, kli
maspørsmål og regionalt samarbeid. Ut i fra dette 
er det blitt valgt ut fem tematiske områder: 
–	 integrasjon av energimarkedet 
–	 fornybare energikilder 
–	 energieffektivitet 
–	 hydrogensamfunnet 

–	 konsekvenser av klimaendringer på energiom
rådet. 

5.5 Næring 

Målsetningen for arbeidet i MR – Næring er å etab
lere Norden som én næringsregion og derigjen
nom styrke det nordiske næringslivs konkurranse
dyktighet i global sammenheng. Den økende inter-
essen innen næringslivet for mer aktivt å utnytte 
Norden som en resurssterk hjemmebase for å øke 
mulighetene for sine virksomheter i det internasjo
nale markedet vil stille nye krav. De nordiske næ
ringsministrene tok i 2001 initiativ til utarbeidelse 
av et Nordisk næringspolitisk samarbeidsprogram 
2002–2005. Dette programmet ligger til grunn for 
samarbeidet. 

Under det norske formannskapet i 2002 ble det 
lagt viktige føringer for utøvelsen av nordisk næ
ringspolitikk. Fra norsk side ble det foreslått inn
satsområder innen samarbeidsprogrammets virke
felt som fikk tilslutning fra de andre nordiske lan-
dene. 

Det ble initiert tiltak, avholdt konferanser, se
minarer, workshops osv. om innovasjon, regelfo
renkling og fjerning av grensehindringer. Arbeidet 
innen disse områdene er prioritert av de øvrige 
nordiske landene og vil videreføres under de res
pektive formannskap. 

Programmet skal medvirke til at Norden skal 
kunne ligge i den absolutte front av den internasjo
nale utviklingen, blant annet ved at Norden skal 
fungere som et internt grenseløst miljø for næ
ringsutvikling. Ambisjonene er å bidra til en merk
bar reduksjon av ulikhetene i de nasjonale regel
verkene. Økt integrasjon er det bærende element i 
programmet. 

Sverige videreførte under sitt formannskap i 
2003 arbeidet med å vektlegge og stimulere viljen 
til innovasjon og kreativitet blant de nordiske be
driftene som kan bidra til økt verdiskapning i re
gionen. Innen næringssektoren ble arbeidet med 
fjerning av grensehindringer prioritert og fokus 
satt på utvikling av Norden til en region hvor men
nesker, kunnskap og kompetanse, innovasjon og 
kapital kan flyte fritt. 

Regjeringen ser det som nødvendig at Norr-
back-rapporten følges opp fra norsk side på en po
sitiv og konkret måte. Selv om denne rapporten i 
første rekke beskriver de problemer den enkelte 
nordboer støter på, vil disse problemene få en in
direkte virkning for det nordiske næringssamar
beidet ved å skape unødige vanskeligheter ved an
settelser av personer med spesiell faglig kompe
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tanse på tvers av landegrensene. Det er av stor vik
tighet for det nordiske samarbeidets relevans og 
troverdighet at denne type hindringer fjernes der
som målsetningen om Norden som én grenseløs 
og konkurransedyktig region skal innfris. 

Med utgangspunkt i MR – Nærings overordne
de ansvar for satsningsområdet «Det indre marked 
i Norden, inkl. samarbeidet for å fjerne grensehin
dringer», besluttet næringsministerene på sitt mø
te i Gøteborg i september 2003 at det utarbeides en 
oversikt over hindringer og problemer som det 
nordiske næringslivet møter i en internordisk sam
menheng. Dette arbeidet er gjennomført og næ
ringsministrene vil høsten 2004 ta stilling til for-
slag til konkrete forandringer og løsninger. Selv 
om MR – Næring har ansvaret for næringssekto
ren vil forslagene om fjerning av grensehindringer 
i de fleste tilfeller være forankret i arbeidsområde
ne til andre departementer. Etter beslutning i MR 
– Næring oversendes forslagene de relevante de-
partementer i de enkelte land i Norden for videre 
behandling. 

Av særlig interesse for fremdriften av dette ar
beidet er hvordan disse problemene søkes løst i 
Øresund-regionen mellom Sverige og Danmark. 
Utviklingen av Øresund-regionen som omfatter 
København – Malmø-området til én felles «arbeids
plass» hvor mennesker, kapital, tjenester, forsk
ning og utdannelse flyter fritt, vil gi viktige indika
sjoner på viljen og evnen på politisk hold til å fjerne 
unødvendige grensehindringer og dermed forster
ke integrasjonen i hele Norden. 

Under det norske formannskapet i 2002 ble de 
nordiske næringsministrene orientert om planene 
for en sammenslåing av de to institusjonene Nor-
disk Industrifond og Nordtest som budsjettmessig 
ligger under MR – Næring, til én institusjon. 

Bakgrunnen for planene om sammenslåing var 
anbefalingen fra Nordisk Råd i 2001 om at Nordisk 
Ministerråd, som en oppfølgning av tiltakene i bud
sjettanalysen for 2002, tok initiativ til å klarlegge 
de administrative, økonomiske og faglige gevins
ter ved fusjon, samdrift og samlokalisering av en
kelte institusjoner. 

På MR – Nærings møte i Gøteborg i september 
2003 ble det besluttet å innstille overfor samar
beidsministrene at det ble tatt beslutning om etab
lering av den nye institusjonen Nordisk Innova
tionsCenter (NICe) fra 1. januar 2004. 

Denne institusjonen blir Nordisk Ministerråds 
viktigste instrument til å gjennomføre det nordiske 
næringspolitiske samarbeidsprogram. Ambisjo
nen er å bidra til å utvikle det nordiske næringsmil
jø til et av de ledende og mest konkurransekraftige 
på global basis. 

Gjennom sin virksomhet vil NICe øke nordisk 
kompetanse, gjennomføre fellesnordiske prosjek
ter som gir positive merverdier i forhold til pro
sjekter i nasjonal regi og bidra til å forsterke en fel
les politikkutforming på næringslivssiden. 

NICe vil med sin virksomhet bidra til å fremme 
et effektivt nordisk næringspolitisk samarbeid som 
kan lette markedsadgangen både europeisk og 
globalt. 

Globaliseringen medfører en større bevissthet 
om betydningen og viktigheten av et samarbeid i 
Norden. Ikke minst gjelder det de små og mellom
store bedrifter. 

De små bedriftene som prøver seg på eksport
markedet starter gjerne satsningen i et nordisk na
boland, og de store virksomhetene søker ikke sjel
den sine allianser blant partnere som har en be
driftskultur som ligner sin egen. Eksempler på den 
moderne nordisme finnes bl.a. i de store finansin
stitusjonene og industribedriftene. 

I tillegg vil fokus settes på prosjekter som kan 
bidra til økt verdiskaping gjennom å fremme inno
vasjon som kan kommersialiseres. Denne type in
novasjon kan ha sitt utspring i næringslivet selv el
ler som resultat av anvendt forskning. 

Under ministermøtet i Gøteborg ble det truffet 
beslutning om å få utredet den fremtidige profilen 
på de næringslivsinnrettede innovasjonstiltak for å 
tydeliggjøre denne sektorens bidrag i en bredere 
fokusering på Nordens styrkeposisjoner innen in
novasjon og forskning i en internasjonal sammen
heng. 

Utredningen «Nordisk styrke, nasjonal nytte 
og global eksellense – Forslag til et nordisk inno
vasjonspolitisk samarbeidsprogram 2005–2010» er 
gjennomført og vil bli lagt fram på ministermøtet 
høsten 2004. 

Innen næringssektoren vil en oppfølging av de 
politiske vedtak om et tettere samarbeid med de 
baltiske landene og Nordvest-Russland gi positive 
ringvirkninger for nordisk næringsliv. Fra regje
ringens side vil dette samarbeidet prioriteres, med 
utgangspunkt i blant annet samarbeidsministrenes 
vedtak i september 2003 om «Det internasjonale 
Norden» og de nye retningslinjene for samarbei
det med de baltiske land og Nordvest-Russland. 

5.6 Regionalpolitikk 

Mål om en balansert og bærekraftig utvikling som 
tar i bruk næringspotensialet og som sikrer livs
grunnlag og velferd for befolkningen i alle regio
ner, er høyt prioritert i alle de nordiske land. Re
gionalpolitisk samarbeid har en sentral plass innen 
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det nordiske samarbeidet og engasjerer og invol
verer både sentralt og regionalt nivå. På sentralt ni
vå bidrar samarbeidet gjennom erfaringsutveks
ling, diskusjoner med nordiske kolleger og felles 
innsats innen kunnskapsutvikling til at beslut
ningstakere får et bedre grunnlag for politikkutvik
ling. Regionalt og lokalt er politikere, offentlig ad
ministrasjon, næringsliv og befolkning for øvrig 
engasjert i praktisk nordisk samarbeid med andre 
regioner i Norden. Dette samarbeidet har særlig 
stort omfang i grenseregionene. 

Det nordiske regionalpolitiske samarbeidet må 
finne sin plass i forhold til den regionalpolitiske 
innsatsen i hvert enkelt land på den ene siden, og 
EUs felles regionalpolitikk på den andre. Dette er 
hovedbildet selv om deler av Norden er utenfor 
EU. De grunnleggende utfordringene som Nor-
dens regioner står overfor, kan ikke løses gjennom 
det nordiske regionalpolitiske samarbeidet alene. I 
forhold til nasjonal regionalpolitisk innsats kan det 
nordiske samarbeidet bidra ved at løsninger og er
faringer fra et land gjøres bedre tilgjengelig for de 
andre landene. Innsatser som gjøres bedre i felles
skap fordi man da kan trekke på felles erfaringer 
og felles faglige ressurser, bør derfor prioriteres 
innenfor det nordiske regionalpolitiske samarbei
det. Samarbeidet må også finne sin plass i forhold 
til EUs regionalpolitikk. Gjennom strukturfondene 
kanaliseres betydelige midler til regionale utvik
lingsprogrammer i de tre medlemslandene, men 
også til regionalt samarbeid innen Norden og mel
lom Norden og Nordens naboland. Det vil også 
fortsatt være en utfordring å skape forståelse i EU 
for de særlige regionalpolitiske utfordringene man 
står overfor i Norden, som lav befolkningstetthet, 
lange transportavstander og et kaldt klima. Både 
Kommisjonens forslag til ny regionalpolitikk og 
nytt regionalpolitisk statsstøtteverk fra 2007–2013 
bekrefter at det arbeidet som de nordiske landene 
har lagt ned i forhold til Kommisjonen og EUs 
medlemsland har gitt gjennomslag for det å ta hen
syn til regioner med særlige regionalpolitiske ut
fordringer. 

På denne bakgrunn kan Ministerrådet i perio
den frem til 2005 prioritere følgende hovedaktivite
ter i det nordiske regionalpolitiske samarbeidet: 
–	 Målrettet erfaringsutveksling. 
–	 Kunnskapsutvikling – forskning og kompetan

sespredning. 
–	 Samarbeid mellom regioner. 

For å få samordningsprogrammet innenfor regio
nalpolitikken i samsvar med de nordiske strategie
ne for bærekraftig utvikling, samt gjøre program-
met mer dynamisk og anvendelig, er det våren 

2004 nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide et 
nytt program som en tar sikte på skal vedtas av 
Nordisk Råd i november 2004. 

Felles innsats innenfor kunnskapsutvikling er 
et viktig element i det regionalpolitiske samarbei
det. Gjennom felles nordiske miljøer har man fått 
et høyt kvalitetsnivå både på forskning, produk
sjon og bearbeiding av regionale data og videreut
danning. Gjennom det nordiske forskningsinstitut
tet Nordregio har vi et viktig redskap til å videre
føre denne felles satsingen på et høyt internasjo
nalt nivå. Ministerrådet har tatt initiativ til et forsk
ningsprogram om fremtidige utfordringer og insti
tusjonelle forutsetninger for regional utviklingspo
litikk. Det er gjennomført en utredning av de regio
nale dimensjonene av inntektssystemene i de 
nordiske landene. Det er igangsatt flere prosjekter 
vedrørende utfordringer og muligheter knyttet til 
IT og regional utvikling. 

Ministerrådet vil fortsatt prioritere samarbeid 
mellom regioner. De nordiske grenseregionene 
har vært gjennom en etablerings- og oppbyggings
fase og har betydelig erfaring og resultater som 
grunnlag for videre handling. Ministerrådet vil stil
le større krav til grenseregionene med hensyn til 
vektlegging av konkrete resultater ved tildeling av 
midler i programperioden. Det har vært en positiv 
utvikling med en betydelig økt satsing på grense
regionalt samarbeid gjennom EUs Interreg-pro-
gram. Disse programmene vil utgjøre det viktigste 
fundamentet for det grenseregionale samarbeidet 
innen Norden og i forhold til våre nærområder. 
Det vil bli en sterkere samordning mellom nordis
ke midler og EU-midler i de regioner som helt eller 
delvis omfattes av Interreg. De forskjellene som i 
dag er i geografi mellom de nordiske grenseregio
nene og Interreg vil bli vurdert. Ministerrådet vil 
legge opp til at en andel av bevilgningene til gren
seregionene brukes til særlige satsingsområder. 
Nedbygging av administrative og andre barrierer 
for praktisk samarbeid vil være et slikt satsingsom
råde i kommende periode. 

NORA 

I rapporten Vest-Norden i det nordiske samarbei
det fra 2003, ble det uttrykt et behov for et styrket 
samarbeid i Vest-Norden – med vekt på økt kon
takt med nabolandene i vest. 

På bakgrunn av denne rapporten og drøftinger 
i Nordisk Råds sesjon i oktober 2003 ble NORA ut
fordret til å fungere som generell koordinerende 
aktør for samarbeidet i Vest-Norden og med Vest-
Nordens naboer. Rapporten ønsker også NORA i 
en funksjon som møteplass for strategiske drøftin
ger i Nordatlanteren. 
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Styret i NORA har fulgt opp disse anbefalinge
ne. I løpet av 2004 har en arbeidsgruppe utarbeidet 
en strategiplan for 2005–2006 der disse utfordrin
gene følges opp. Denne strategiske planen ble be
handlet av en samlet komité i Torshavn 4. juni 
2004. 

Ifølge denne planen skal NORA blant annet: 
–	 Arrangere årlig nordatlantisk konferanse med 

deltagelse av politikere, embedsverk, nærings
liv, FoU-miljøer m.v. 

–	 Etablere temakonferanser og -seminarer om 
nordatlantiske problemstillinger, og med vekt 
på etablering av felles utviklingsprosjekter. 

–	 Det skal legges vekt på samarbeid med naboe
ne i vest. 

–	 NORA skal aktivt arbeide for å identifisere nor
diske interesser og interessenter i de emner 
som blir tatt opp på seminarene. 

–	 Arbeide for å koble prosjektaktiviteten i Nor
datlanteren sammen med lignende aktiviteter i 
andre nordiske land og EU. 

NERP har igangsatt en analyse av utviklingsmulig
hetene for NORA som en sentral organisator av 
samarbeidet i Nordatlanteren. 

5.7 Fiskeri og fangst 

Den overordnede målsetting for det nordiske fis
kerisamarbeidet er å virke for en bærekraftig ut
vikling i de nordiske landenes fiskerisektorer, og 
for et godt havmiljø som en basis for dette. Herved 
sikres konsumentenes mulighet for å velge sunn 
og trygg mat av god kvalitet. Denne målsettingen 
innebærer at en bærekraftig utnyttelse av havets 
levende ressurser og beskyttelsen av de nordiske 
landenes marine økosystemer, utgjør et grunnleg
gende element i det nordiske fiskerisamarbeidet. 
Det er særlig viktig gjennom det nordiske fiskeri
samarbeidet å iverksette aktiviteter som har rele
vans for de mest fiskeriavhengige områder. Det 
nordiske fiskerisamarbeidet skal bygge på de en
kelte landenes fiskeripolitikk, og bidra til å finne 
frem til felles løsninger på områder hvor samarbei
det gir bedre resultater enn nasjonale. 

De nordiske landenes fiskeriministre (tidligere 
MR-Fisk) har det overordnede ansvar for det nor
diske fiskerisamarbeidet. MR-fisk ble i 2001 slått 
sammen med MR-Jord/skog til et nytt matminis
terråd (MR-Mat). Nordisk embetsmannskomité 
for fiskerispørsmål (NEF) og Ministerrådets sek
retariat forbereder og initierer virksomheten. Sam
arbeidet har vært styrt av 4-årige samarbeidspro
grammer. Den någjeldende strategien for det nor

diske fiskerisamarbeidet, som omfatter alle aspek
ter av matvarer med opprinnelse i fiskeri og akva
kultur, utløper i 2004. For kommende 4-års periode 
har det blitt utarbeidet et nytt felles handlingspro
gram i samarbeid med jord- og skogbrukssektoren 
og næringsmiddelsektoren. Det nye handlingspro
grammet er et overordnet program som omfatter 
den totale virksomheten innenfor hele matminis
terrådet. Programmet søker å gjennomføre og ope
rasjonalisere viktige elementer innenfor den nor
diske strategien for bærekraftig utvikling. Det vil 
imidlertid tilligge de enkelte embedsmannskomi
téene å følge opp handlingsprogrammet innenfor 
sine respektive fagområder, men med et sterkere 
fokus på tverrfaglig samarbeid. Embedsmannsko
mitéen for fiskeri vil således også i kommende pe
riode fokusere på en bærekraftig forvaltning av de 
marine ressursene og et godt havmiljø som en ba
sis for ernæringsmessig sunne og trygge matva
rer, samt bidra til å fremme landenes fiskeripolitis
ke målsettinger. 

Nordisk arbeidsgruppe for fiskeriforskning 
(NAF) har en rådgivende rolle for NEF i forsk
nings- og utviklingsrelaterte emner, og skal initie
re nye innsatsområder innen forskning og utvik
ling. NAF skal også foreta vitenskapelig vurdering 
av prosjektsøknader. I 2003 inngikk NAF et samar
beid med Nordic Marine Academy om opprettel
sen av en nordisk forskerskole. Dette som et ledd i 
å øke kunnskapsnivået gjennom å styrke forsknin
gen og utdanningen innen den marine sektor. NEF 
besluttet i 2004 å inngå en samarbeidsavtale med 
NorFa for 5 år, fra 2004–2008. Avtalen dekker etab
lering og drift av et «Nordisk Marint Akademi» og 
binder begge parter til å yte et beløp tilsvarende 1 
MDKK i året. 

Nordisk miljø- og fiskeristrategi (MIFI) er en 
satsing mellom Ministerrådets miljø- og fiskerisek
tor. Det overordnede formålet med strategien er å 
øke integreringen av miljøhensyn i fiskerisektoren 
i Norden, samt å sikre et godt havmiljø som basis 
for det biologiske mangfold og dermed et bære
kraftig fiskeri-, fangst- og akvakulturerverv. MIFI 
evaluerte sitt arbeid i 2002 og utarbeidet på grunn
lag av denne en handlingsplan som vil gjelde ut 
2004. Handlingsplanen er utarbeidet med utgangs
punkt i de foreliggende overgripende nordiske 
strategier, er konkret utformet og legger opp til en 
fokusert virksomhet. NEF har vedtatt å støtte en 
videreføring av MIFI og har i all hovedsak god
kjent MIFIs forslag til handlingsplan. 

Det felles ministerråd for fiskeri, jord- og skog
bruk og næringsmidler har i 2004 et samlet bud
sjett på 37.6 MDKK. Av disse midlene er 5.3 
MDKK avsatt til felles prosjekter. Midlene skal an
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vendes til tverrsektorielle satsninger. Av disse 
midlene vil ca. 4 MDKK anvendes til tverrsektori
elle aktiviteter utenfor ministerrådets regi, mens 
de resterende midler vil bli anvendt til politiske 
satsningsområder innenfor ministerrådets an
svarsområde. NEFs bevilgning til MIFI og støtten 
til opprettelsen av et forskersamarbeid med Nor
dic Marine Academy er inkludert i fellespotten, og 
fiskerisamarbeidet vil etter dette ha 5 MDKK til 
disposisjon i 2004. 

Matvaretrygghet har vært et høyt prioritert om
råde, og konsumenters rett til sunn og trygg mat 
samt informasjon om opprinnelse, produksjon, næ
ringsinnhold og kvalitet har inngått i arbeidet. 
NEF har deltatt aktivt i de prosjekter som har blitt 
igangsatt som en oppfølging av Grønlandsdeklara
sjonen og handlingsplanen for økt mattrygghet i 
Norden. I det videre arbeid med dette og andre 
mattrygghetsrelaterte prosjekter initiert av de tre 
sektorene i fellesskap, vil det også være naturlig å 
trekke inn miljøsektoren, da en rekke matvare
trygghetsspørsmål kan relateres til havmiljøet. 

Siden Island i sin formannskapsperiode i 2004 
fremhevet «Nordens ressurser», har havet og dets 
ressurser hatt et naturlig fokus. Et prioritert områ
de har vært å kople havets klima sammen med for
valtning og prognoser. I samarbeid med miljøsek
toren har det blitt avholdt en konferanse om tiltak 
for å beskytte havmiljøet. Det har i perioden også 
vært rettet fokus mot fremtidens forvaltning av de 
menneskelige aktiviteter på havet, og økt forståel
se og dialog mellom aktører som høster og forval
ter ressursene i havet har vært vektlagt. Det har 
vært rettet fokus mot bruk av redskaper som er 
skånsomme mot havmiljøet og som bidrar til å re
dusere bifangst, og det har vært arbeidet for å øke 
kunnskapen om artenes samspill i det marine øko
system og bidra til at fiskeriøkonomi blir en del av 
forvaltningen. Det har også blitt arbeidet for å styr
ke kunnskapen om havet gjennom økt rekrutte
ring til forskning og utdanning. Videre har fiskeri
samarbeidet støttet opp om internasjonale proses
ser og bidratt med nordisk viten med sikte på å 
oppnå politiske endringer som har betydning for 
fremtidens forvaltning av havet. 

Et annet prioritert område i 2004 har vært å 
styrke det nordiske samarbeidet knyttet til over
våkningen av kontaminanter i fisk og skalldyr og 
fokusere på de ernæringsmessige sunne aspekter 
ved sjømat. Det har i denne forbindelse blitt etab
lert en internasjonal database med informasjon om 
fiskearters næringsinnhold, miljøgifter, etc. Det 
har også i blitt avholdt en konferanse om trygge 
næringsmidler med vekt på sunnhet, sporbarhet 

og trygghet. Konferansen er resultat av et tverrfag
lig samarbeid innenfor matministerrådet. 

Under det kommende danske formannskapet i 
2005 vil det bli arbeidet med å forske på og utvikle 
effektive forvaltningssystemer for Nordens fiskeri
er som bygger på en bæredyktig utnyttelse av fis
kebestandene, og hvor man integrerer miljøhen
syn i fiskeriforvaltningen. Man ønsker også i ster
kere grad å integrere fiskeriøkonomi og fiskeriø
konomiske prognoser i fiskeriforvaltningen i ba
lanse med den biologiske rådgivning. Videre øns
ker man å bidra til at samfunnsmessige og sosiale 
aspekter i større grad blir inndratt i forskningen og 
debatten omkring bæredyktig fiskeri. Et viktig ele
ment i dette er det samarbeidet som er inngått mel
lom NEF og Nordic Marine Academy. 

Videre ønskes det en utvidet dialog mellom fis
ker- og miljøforvaltningen, og det planlegges flere 
dialogmøter mellom fiskere, forvaltere og forskere 
i så vel Norden som våre naboland og andre som 
høster av de samme ressursene. 

Man ønsker et økt fokus på fisk som sunn og 
god mat. Samarbeidet knyttet til kunnskap og in
formasjon om de ernæringsmessig sunne aspekter 
ved å spise fisk og skalldyr vil styrkes, i tillegg til 
økt overvåkning av innhold av miljøgifter i marine 
næringsmidler. Det vil også bli lagt vekt på økt 
forskning og utvikling av biprodukter og annen 
verdiøkning av marine produkter. 

5.8 Jord og skogbruk 

Det legges stor vekt på å vitalisere ministerråds
møtene som er felles for jord- og skogbruk, fiskeri 
og næringsmidler. Saker med høy politisk rele
vans blir prioritert. Nærings- og forbrukerorgani
sasjoner trekkes inn i diskusjonene med ministre
ne for jord- og skogbruk, fiskeri og næringsmidler 
på kontaktorganmøter. Deklarasjoner og minister
uttalelser legger et godt grunnlag for en samord
net og effektiv oppfølging av mål og strategier, 
både nasjonalt i de nordiske landene og gjennom 
felles nordiske arbeider. Det legges også vekt på å 
utforme felles plattformer for nordiske arbeider i 
internasjonale organer. Dette har kommet lengst 
innen skogbruk og genressursforvaltning der det 
er etablert nettverk og prosedyrer for drøfting og 
samordning. 

Ministerrådsmøtet i Kalmar i juni 2003 beslut
tet å etablere en koordineringsgruppe på høyt nivå 
for å styrke og påskynde samordningsprosessene 
mellom jord- og skogbruk, fiskeri og næringsmid
ler slik at synergieffekter kan oppnås raskt. Arbei
det i gruppen har kommet godt i gang. Koordine



45 2003–2004 St.meld. nr. 48

Nordisk samarbeid 

ringsgruppen skal lede og samordne arbeidet med 
ny organisering av forsknings- og utviklingsarbei
det og se dette i sammenheng med utviklingen av 
den fremtidige organisasjonsstruktur under minis
terrådet. 

Jord- og skogbrukssektoren arbeider i perio
den 2001–2004 ut fra sitt handlingsprogram. Hand
lingsprogrammet omfatter målsetningene i den 
nordiske strategien for bærekraftig utvikling. Jord
og skogbrukssektoren har et hel- eller delansvar 
for å oppfylle en tredjedel av målsetningene i stra
tegien. Handlingsprogrammet prioriterer fem om
råder: Bæredyktig jordbruk, bæredyktig skog
bruk, landsbygdutvikling, genetiske ressurser og 
biologisk mangfold og mattrygghet. Tradisjonen 
med samarbeid med andre sektorer blir videreført. 
Det samarbeides med åtte sektorer innen Nordisk 
Ministerråd. Miljøutfordringene i jord- og skog
bruk blir prioritert. Den nordiske bærekraftstrate
gien er viktig for miljøarbeidet i sektoren. 

Virksomheten i jord- og skogbrukssektoren for 
2001–2003 ble evaluert i 2004. Forslagene i evalu
eringsrapporten er nå til behandling, og oppfølgin
gen starter til høsten. I evalueringsrapporten sies 
det at jord- og skogbrukssektoren bidrar vesentlig 
til realiseringen av den nordiske strategi for bære
kraftig utvikling og at det er stor nordisk nytte av 
arbeidet. Det påpekes at det er for mange strategi
er og handlingsprogrammer, og det foreslås at den 
nordiske strategien for bærekraftig utvikling og 
ministerrådets handlingsprogram blir de styrende 
dokumenter. Det foreslås videre en sterkere sam
ordning av arbeidet med genressurser og biolo
gisk mangfold og for forskningsvirksomheten. 
Miljøutfordringene foreslås direkte lagt til de ak
tuelle fagfora etter prinsippene om sektoransvar 
og om integrering av miljøinnsatsen i sektoren. 
Det foreslås også klarere prioriteringer av innsat
sen og at sektorens innsats tydeliggjøres bedre. 
Særlig gjelder dette for oppfølging av målene i den 
nordiske bærekraftstrategien. 

Det er utarbeidet et felles handlingsprogram 
for perioden 2005–2008 for tre sektorer: Jord- og 
skogbruk, fiskeri og livsmidler. Det ble vedtatt på 
ministerrådsmøtet på Island i august 2004. Det nye 
handlingsprogrammet er ambisiøst og det legges 
opp til en mer omfattende samordning mellom den 
nasjonale innsatsen og arbeider i regi av Nordisk 
Ministerråd. 

Det legges stor vekt på samarbeidet med nær
området. Prioriterte samarbeidsområder er bære
kraftig jord- og skogbruksutvikling. På det nor-
disk-baltiske ministermøte i Tallin i november 
2003 vedtok ministrene deklarasjonen om økt sam
arbeid innen næringsmidler, fiskeri og jord- og 

skogbruk. Samarbeidet med de baltiske landene 
er under omorganisering. Samarbeidet skal gå di
rekte til embetsmannsgruppene og til koordine
ringsgruppen. Utviklingen av de nye samarbeids
former er satt i gang. Det legges stor vekt på å ut
vikle samarbeidet i takt med de baltiske lands in
teresser og muligheter og prioriteringer. Det tas 
imidlertid initiativ fra nordisk side både for infor
masjon og forslag til samarbeid. Det praktiske 
samarbeidet har så langt i hovedsak utformet seg 
innen skogbruk, genressurser og økologisk pro
duksjon. 

Samarbeidet med Nordvest-Russland skal fort
satt kunne ha bistandskarakter og det søkes videre 
utviklet. Samarbeidet innen skogbruk og genres
surser har kommet lengst. 

Det siste tiåret har det vært et nært samarbeid 
mellom landbruks- og miljøsektoren om bærekraf
tig jord- og skogbruk. Samarbeidet er formalisert 
gjennom en felles styringsgruppe med budsjett fi
nansiert av de to sektorene. Strategien for land
bruksmiljøsamarbeidet for perioden 2001- 2004 er 
utformet for å operasjonalisere målsettingene i bæ
rekraftstrategien som berører sektoren. Som et 
ledd i dette er det utarbeidet en nordisk plan for re
dusert helse- og miljørisiko og forbruk av plante
vernmidler og utviklet forslag for felles nordisk ar
beid med økologisk jordbruk. Det er også gjen
nomført prosjekt om jordbrukets kulturlandskap, 
utredninger om rettigheter til genressurser, natur
vern i skog og utslipp av klimagasser fra jordbru
ket. 

Det er økende interesse knyttet til jordbrukets 
kulturlandskap i Norden. Det er gjennomført pro
sjekt i Sverige om landbrukets fremtidige roller, 
og Norge arrangerte en nordisk kulturlandskaps
konferanse i juni i 2003 som et ledd i et utrednings
arbeid om det framtidige nordiske arbeidet med 
dette. Konferansen var meget nyttig for erfarings
utveksling, nettverksbygging og utveksling av nye 
idéer mellom de nordiske landene. På minister
rådsmøtet i Kalmar i 2003 var det enighet om å ta 
opp arbeidet med en nordisk strategi for kultur
landskapet. Ministerrådsmøte i Akureyri 2004 ved
tok en deklarasjon om jordbrukets fremtidige rol
ler og kulturlandskapet som ressurs. 

Jord- og skogbrukssektorens budsjett for 2004 
er på 21,0 MDKK. Av dette går 18,4 MDKK (87%) 
til sektorens nordiske institusjoner og permanente 
samarbeidsorganer, som er Nordisk Genbank 
(NGB), SamNordisk Skogforskning (SNS), Nor-
disk genbank for husdyr (NGH) og Nordisk kon
taktorgan for jordbruksforskning (NKJ). De reste
rende midlene går til prosjektvirksomhet der sam
arbeidsprosjekter med andre sektorer er priori
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tert. Budsjettet er stramt og det er betydelig syner
gieffekter med klar nordisk nytte for en større inn
sats enn det budsjettet utløser. Det legges derfor 
særlig vekt på god samordning til nasjonale satsin
ger og nasjonale finansieringsmuligheter. 

For bl.a. å styrke samarbeidet innen det felles 
ministerråd har sektorene for hhv. næringsmidler, 
fiskeri og jord- og skogbruk dannet en fellespulje. 
Denne er på 5,1 MDKK i 2004. Midler fra fellespul
jen brukes i betydelig grad til å finansiere de over
ordnede målsetningene som ble utformet under 
det norske formannskapet i 2002 dvs. mattrygghet 
og bærekraftig utvikling. Målsetningene om bære
kraftig utvikling gir grunnlaget for en omfattende 
felles nordisk satsing på genressurser, skogbruk 
og en rekke tema innen jord- og skogbruk. 

Forskning 

En videreutvikling av det nordiske samarbeidet 
om forskning og utdannelse innen jord- og skog
bruk har de siste tre årene vært utredet av tre ulike 
grupper i regi av Nordisk Ministerråds sekretariat. 
Saken ble drøftet på ministerrådsmøtene i Akure
yri i 2004. Målet er å i første omgang å styrke sam
arbeid på matområdet og skog der synergieffekte
ne er størst. Saken skal videre behandles samord
net med oppfølgingen av evalueringsrapportene. 

Ansvaret for å følge opp arbeidet er lagt til ko
ordineringsgruppa. Forslag om ny organisasjons
struktur med mer skal legges fram for ministrene 
seinest på ministerrådsmøtet i 2005. 

Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning 
(NKJ) er et kontaktorgan mellom de nasjonale 
forskningsrådene og koordinerer en omfattende 
forskningsaktivitet som finansieres nasjonalt. NKJ 
fungerer også som rådgiver for ministerrådet i 
forskningspolitiske saker innen jordbrukssekto
ren. 

Strategiplanen for NKJ vektlegger forskning 
for bærekraftig jordbruksproduksjon, mattrygghet 
og distriktsutvikling. Den strategiske hovedmål
setning er å sikre en best mulig samordning av 
nordisk aktivitet innen jordbruksforskningen gjen
nom kontaktskapende virksomhet, informasjons
utveksling, felles utredningsarbeid, nettverksbyg
ging og samarbeid om konkrete forskningspro
sjekter og -programmer. NKJ har i 2003 revidert 
sin strategiplan og arbeidet med egne, nye ret
ningslinjer for finansiering av samarbeidet innen 
jordbruksforskningen. Målet er å effektivisere be
slutningsprosessen bl.a. gjennom å flytte myndig
heten for tildeling av prosjektmidler fra medlems
organisasjonene (de nasjonale forskningsrådene) 
til NKJ selv. 

I 2003 har det vært 10 forskningsprosjekter i 
gang i NKJs regi og 6 prosjekter er ferdigstillet, al-
le med nasjonal finansiering. Øvrig aktivitet er 
knyttet til nettverksbygging, utredninger og støtte 
til arbeidsgrupper og symposier. Det nordiske 
budsjettet for NKJ var i 2003 på i overkant av 1 
MDKK, som utløste totalt 13,5 MNOK i nasjonal 
medfinansiering for til sammen 10 nordiske forsk
ningsprosjekter. 

Genressurser 

Ministerdeklarasjonen om adgang og rettigheter 
til genetiske ressurser i Norden ble vedtatt på det 
felles ministerrådsmøtet for sektorene jord- og 
skogbruk, fiskeri og næringsmidler, som ble av
holdt i Kalmar juni 2003. Deklarasjonen legger til 
rette for en effektiv forvaltning både nasjonalt og i 
nordisk regi og vil også være et viktig grunnlag for 
framtidig verdiskapning basert på de genetiske 
ressurser. 

De politiske anbefalinger som omfatter gene
tisk materiale i Nordisk Genbank (NGB) og de ge
netiske ressurser for ville og domestiserte arter av 
planter, husdyr, skog og fisk, anses som viktige 
både for det felles arbeidet om bevaring av frø i 
Nordisk Genbank og for det videre samarbeidet 
mellom de nordiske land. Deklarasjonen danner 
også et viktig innspill til de internasjonale proses
ser på dette området, og deklarasjonen ble bl.a. 
presentert på det sjette partsmøtet til Konvensjo
nen om biologisk mangfold i Kuala Lumpur feb
ruar 2004. Nordisk genbank har fulgt opp deklara
sjonens anbefalinger og utarbeidet reviderte reg
ler for utgivelse av genetisk materiale. 

Samarbeidet om bevaring og bruk av genetiske 
ressurser er svært høyt prioritert innen det nordis
ke jord- og skogbrukssamarbeidet. Om lag halv
parten av sektorens midler går til dette området. 
Den nordiske genressursstrategien for perioden 
2001–2004 gir retningslinjer for innhold, økono
miske rammer, organisatorisk struktur for det nor
diske samarbeidet koblet til det nasjonale genres
sursarbeidet og for samarbeidet i internasjonale 
fora. 

Det sterke nordiske samarbeidet om genetiske 
ressurser har medført at Norden har fungert som 
en modell for regionalt samarbeid innen området i 
verden, og strategien vektlegger fortsatt et høyt 
engasjement i internasjonale spørsmål og interna
sjonale organisasjoner. I 2003 er det lagt vekt på å 
styrke samarbeidet mellom de ulike nordiske sam
arbeidsorganene for henholdsvis plante-, husdyr-, 
og skogsgenetiske ressurser og på å bedre koordi
neringen i forhold til nasjonale aktiviteter på områ
det. 
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Det er videre lagt vekt på kompetanseoppbyg
ging og -samordning gjennom bl.a. opprettelsen av 
en tverrgående informasjonstjeneste. Den skal sik
re kommunikasjonen mellom politikk, administra
sjon, forskning, næringslivet og allmennheten. 
Nordisk Genressursråd fungerer som et rådgiven
de organ for Ministerrådet og har bidratt til å sikre 
en tverrsektoriell koordinering av arbeidet til mil
jøsektoren. 

I 2003 har arbeidet med innsamling og doku
mentasjon av plantegenetiske ressurser i Norden 
blitt utvidet. Samarbeidet med de baltiske landene 
og Russland er ført videre ved felles prosjektvirk
somhet og ved deltagelse fra de baltiske landene 
og Russland i arbeidsgrupper om vekstslag. Det er 
lagt vekt på økt koordinering mot og mellom nasjo
nale program som komplimenterer NGBs arbeid. 
NGB deltar i EU-prosjekter både innenfor direkti
vet for vekstgenetiske ressurser og innenfor EUs 
femte rammeprogram for forskning. Det har vide-
re vært deltagelse i arbeidsgrupper under Europe
an Cooperative Programme for Plant Genetic Re
sources. 

Nordisk genbank for husdyr (NGH) har ansva
ret for samarbeidet i Norden om de husdyrgenetis
ke ressursene. NGHs strategi for perioden 2001– 
2004 representerer en forsterket innsats for dette 
arbeidet. NGHs rolle er å være et kompetansesen
ter og en pådriver for bevaring og bærekraftig ut
nytting av genressursene. NGH skal arbeide gjen
nom kunnskapsformidling og informasjon, nett
verksarbeid, forskning og teknologiutvikling. An
svaret for det praktiske arbeidet ligger imidlertid 
hos de nasjonale genressursutvalgene og avlsorga
nisasjonene. 

Oppfølging av Ministerrådets strategier for bæ
rekraftig ressursbruk, har vært det bærende 
grunnlaget for arbeidet med husdyrgenetiske res
surser. I denne forbindelse har det vært viktig å få 
fokus på endringer i politikk og praktisk forvalt
ning av husdyrgenetiske ressurser som er nødven
dig for å oppnå bærekraftighet. Syv utredningspro
sjekter ble ferdigstillet i løpet av 2003, og gir økt 
felles nordisk kompetanse. NGH fungerer også 
som kontaktorgan mot FAOs avdeling for husdyr
genetiske ressurser og følger opp utarbeidelse av 
en verdensomspennende tilstandsrapport for hus
dyrgenetiske ressurser som er et ledd i reviderin
gen av den globale strategien for forvaltning av 
husdyrgenetiske ressurser. 

Nordisk skogbruks frø- og planteråd (NSFP) 
har som ledd i oppfølging av den nordiske genres
sursstrategien, innledet et samarbeid med Sam-
Nordisk Skogforskning (SNS) for å utvikle et ra
sjonelt og effektivt nettverk mellom NSFP og SNS 

vedrørende skogsgenetiske ressurser. Arbeidet 
med skogsgenetiske ressurser er også i ferd med å 
bli koblet sterkere til arbeidet med plante- og hus
dyrgenetiske ressurser. NSFP har fått tilført ekstra 
midler for å videreutvikle dette nettverket. 

Skogbruk 

Forskningssamarbeidet innen skogsektoren i Nor-
den er organisert i SamNordisk Skogforskning 
(SNS). Målsettingen til SNS er å arbeide for økt 
samarbeid og synergieffekter innen den nordiske 
skogforskningen, først og fremst når det gjelder 
forskning om skogens mangesidige funksjoner og 
bærekraftig skogbruk. SNS er også rådgiver for 
Ministerrådet i skogpolitiske forskningsspørsmål. 
SNS arbeider for å fremme forskning og nettverks
bygging både innen Norden, EU og i nærområde
ne. Fra 2001 endret SNS status fra å være en nor-
disk institusjon til å bli et permanent samarbeids
organ. Strategien for SNS for perioden 2001–2003, 
har som mål at SNS skal virke som en initierende 
kraft innen nordisk skogforskning, og at den råd
givende rollen overfor NMR styrkes. 

Strategien konsentrerer forskningen til de føl
gende områder: 
–	 Genetiske ressurser og biodiversitet 
–	 Natur- og miljøvennlige skjøtselsformer 
–	 Skogsektorens betydning i klimasammenheng 
–	 Økt verdiskapning av miljøvennlige skogspro

dukter 
–	 Utnytting av skogressursene til bioenergipro

duksjon 
–	 Økonomiske forhold vedrørende familieskog

bruket. 

I 2003 har SNS støttet 10 forskningsprosjekter og 12 
nettverksaktiviteter med en samlet nasjonal medfi
nansiering på 67%. Treforskning er et satsingsområ
de i Norden og også i flere andre europeiske land. I 
2003 er det gitt ut en Tema-Nord-rapport om nor-
disk treforskning med bl.a. analyser og anbefalin
ger om videre utvikling av det nordiske treforsk
ningssamarbeidet. SNS bidro faglig og økonomisk 
til konferansen om forskningssamarbeid og fler
bruk av skogressurser som ble holdt i Latvia. 

Ministerrådet har på ulike plan vært aktiv for å 
følge opp internasjonale prosesser om skogpoli
tikk. Nordisk kontaktgruppe for internasjonal 
skogpolitikk under NEJS er tillagt ansvaret for nor-
disk samordning foran sesjonene i United Nations 
Forum on Forest (UNFF), ministerkonferansene 
for beskyttelse av europeiske skoger og å forbere
de Ministerrådets behandling av disse spørsmåle
ne. Kontaktgruppen har fått fram felles synspunk
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ter som har hatt betydning for landene i disse pro
sessene. Resolusjonene fra den fjerde ministerkon
feransen for beskyttelse av Europas skoger, våren 
2003 i Wien, har bl.a. vært utgangspunktet for ut
formingen av ministerdeklarasjonene fra minister
rådsmøtet i Kalmar i 2003 og Akureyri i 2004. De
klarasjonen om skogbruk fra Akureyri har hoved
fokus på skogens rolle i å bidra til reduksjon av kli
magassutslippene og klimaendringens virkning på 
skogen. Et sterkt nordisk samarbeid er for øvrig 
viktig i arbeidet med bærekraftig skogbruk i nær
områdene. Dette omfatter økologiske, økonomis
ke, sosiale og kulturelle forhold i området, og de to 
siste årene har en hatt særlig fokus på problemer 
knyttet til handel med skogsvirke, herunder illegal 
handel. 

Reindrift 

Nordisk organ for reindriftsforskning (NOR) er et 
samarbeidsorgan for rein- og reindriftsforsknin
gen i Norden. Sekretariatet ligger i Tromsø. Nye 
vedtekter er gjort gjeldende fra 1.1.2003 og inne
bærer et utvidet arbeidsområde for NOR da både 
natur- og samfunnsvitenskapelige oppgaver skal 
ivaretas. Hovedoppgaven er å fremme forskning 
og forskningssamarbeid til nytte for reindriftsnæ
ringen i de nordiske landene. Det arrangeres kon
feranser og seminarer der næring, forvaltning og 
forskningsmiljøene møtes til kompetanseutvikling 
og informasjonsutveksling. Tidsskriftet Rangifer 
kommer ut 2 ganger i året og dekker både grunn
forskning og anvendt forskning. 

NOR vil bidra til å sette reindriftsrelaterte pro
blemstillinger på den internasjonale agendaen 
gjennom sitt arbeid. En synliggjøring av urfolks 
kultur, utfordringer og problemer vil kunne gi dem 
økt status og bedrede fremtidsutsikter i de sirkum
polare områdene. Norge vil fremheve NORs vikti
ge rolle som samarbeidsorgan innen forskning og 
kunnskapsformidling, og vil prioritere dette arbei
det fremover. NOR har en sentral rolle å spille i for-
hold til samarbeidet mellom de nordiske landene 
og som bidragsyter til departementenes rein- og 
reindriftsforvaltning. 

Arktisk Råds program for bærekraftig utvikling 
ble vedtatt på ministermøtet i Canada i 1998. In
nenfor programmet pågår for tiden en rekke pro
sjekter, deriblant for å undersøke leveforhold og 
samfunnsutvikling i Arktis, bærekraftig reindrift 
og bearbeiding av reinprodukter. Reindriftspro
sjektet er et norsk initiativ, og gjennomføres i nært 
samarbeid mellom Norge og Russland. Prosjekte
ne i fase 2 er konsentrert om forvaltning av villrein 
og caribou. Fase 2 av prosjektet avsluttes i 2004, og 

her deltar bl.a. Sverige, Finland og Norge i sty
ringsgruppen i tillegg til USA, Canada og Russ-
land. 

5.9 Økonomi og finanspolitikk 

Den økonomiske situasjon i de nordiske landene 

Hovedmål for den økonomiske politikken i alle de 
nordiske landene er høy og holdbar vekst i pro
duksjon og sysselsetting, lav arbeidsledighet og 
lav og stabil prisstigning. I årene framover vil ald
ringen av befolkningen legge et økt press på of
fentlige finanser. For å møte denne demografiske 
utfordringen legger alle landene sterk vekt på høy 
yrkesdeltakelse og på å styrke statens formuespo
sisjon. Dette gjenspeiler seg i en aktiv arbeidsmar
keds- og sysselsettingspolitikk og i målsettinger 
om løpende budsjettoverskudd for offentlig sektor. 

Konjunkturmessig ser de nordiske landene nå 
ut til å være mer i fase enn det som gjennomgåen
de var tilfellet på 1980- og 1990-tallet. De nordiske 
landene har klart seg relativt bra gjennom ned
gangskonjunkturen som startet mot slutten av 
2000. Den gjennomsnittlige økonomiske veksten i 
Norden har riktignok vært lavere enn i USA og 
Storbritannia, men en god del høyere enn i euro
området. Det internasjonale tilbakeslaget har ram-
met alle de nordiske landene gjennom lavere vekst 
i etterspørselen i viktige eksportmarkeder, og da 
særlig euroområdet. Fall i investeringene i 2001 og 
2002 bidro også til å dempe BNP-veksten i perio
den. BNP-veksten i Norden samlet sett var mode-
rat også i 2003, men aktiviteten har tatt seg klart 
opp i første halvår i år. Den positive utviklingen må 
ses i sammenheng med at oppgangen internasjo
nalt ser ut til å ha fått feste. Forutsatt at etterspør
selen hos de viktigste handelspartnere øker i tråd 
med anslagene i 2004 og 2005, anslås BNP-veksten 
i Norden å ligge over den langsiktige trenden i år 
og neste år. 

Fra høsten 2002 har svekkelsen i arbeidsmar
kedet også gitt seg utslag i stigende arbeidsledig
het i flere av de nordiske landene. Veksten i ar
beidsledigheten i Finland har vært mindre enn i de 
andre landene, men nivået er fortsatt høyere. Det 
ligger nå an til stabil eller fallende ledighet i alle de 
nordiske landene gjennom 2004. I alle de nordiske 
landene kan den demografiske utviklingen tilsi la
vere vekst i arbeidsstyrken for årene som kom-
mer, enn det en har observert gjennom de siste ty
ve årene. Dette trekker i retning av at ledigheten 
kan gå noe ned framover også med en BNP-vekst i 
underkant av det historiske gjennomsnittet. 

Alle de nordiske landene sikter mot lav og sta
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Tabell 5.1 Anslag for den økonomiske utviklingen i Norden. Prosentvis endring fra året før 

BNP-vekst Inflasjon Arbeidsledighet1 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Danmark 0,4 1,9 2,6 2,1 1,6 1,9 5,6 6,0 5,8 
Finland 1,9 2,5 3,7 0,9 0,1 1,6 9,1 8,9 8,3 
Island 4,0 3,8 4,8 2,1 2,5 3,5 3,3 3,1 2,8 
Norge2 0,3 2,4 2,9 2,5 0,5 2,0 4,5 4,3 4,1 
Sverige 1,6 2,5 2,8 1,9 0,5 1,6 4,9 5,8 5,4 

Norden 1,1 2,5 2,8 1,9 0,8 1,8 5,8 6,2 5,9 

Memo3: 
Euroområdet 0,5 1,8 2,1 2,1 2,1 1,8 8,9 8,9 8,7 
USA 3,0 4,4 3,6 2,3 2,7 2 6,0 5,5 5,3 
1 I prosent av arbeidsstyrken.

2 Inklusive petroleumssektoren. Fra Revidert Nasjonalbudsjett 2004

3 Consensus Forecasts, august 2004.

Kilde: OECD Economic Outlook 75, Revidert Nasjonalbudsjett 2004 og Consensus Forecasts august 2004. 

bil inflasjon i området knapt 2–21⁄2 pst., enten gjen
nom egne inflasjonsmål for pengepolitikken (Sve
rige, Norge og Island), gjennom medlemskap i 
Den europeiske monetære union (Finland) eller 
ved å stabilisere egen valuta mot euro (Danmark). 
Den underliggende prisveksten er nå relativt lav i 
alle de nordiske landene. Gjennom det siste året 
har svingninger i energiprisene bidratt til at faktisk 
prisvekst har avveket noe fra den underliggende 
prisutviklingen i flere av landene. En normalise
ring av energiprisene gjennom vinteren, samt lave-
re importert prisvekst ventes å bidra til lavere pris
stigning i 2004 enn i 2003. 

I motsetning til de store landene i euroområ
det, har de nordiske landene hatt overskudd på de 
offentlige budsjettene de siste årene. Dette har bi
dratt positivt til utviklingen i offentlig sektors netto 
fordringer. De nordiske landenes relativt gunstige 
statsfinansielle situasjon gir et bedre utgangs
punkt for å møte den framtidige aldringen i befolk
ningen enn det som er tilfellet for en del store euro
peiske land. Flere av de nordiske landene har også 
gjennomført – eller er i ferd med å gjennomføre – 
omfattende reformer av de offentlige pensjonsord
ningene. Som ledd i utformingen av en bærekraftig 
finanspolitikk har flere av de nordiske landene 
som mål at offentlige budsjetter skal vise over
skudd over tid. I Sverige legger en opp til et over
skudd på 2 pst. av BNP i gjennomsnitt over kon
junktursykelen, mens Danmark sikter mot at bud
sjettoverskuddet i gjennomsnitt skal holdes innen
for et intervall på 11⁄2–21⁄2 pst. av BNP fram til 2010. I 
Finland er målet at den offentlige sektoren samlet 
sett bør ha et overskudd tilsvarende 3 pst. av BNP i 
en normal konjunktursituasjon, mens Islands re
gjering legger opp til at budsjettet skal vise et over

skudd på 1–2 pst. av BNP de nærmeste årene fram
over. De store innbetalingene fra petroleumsvirk
somheten innebærer at Norge i en periode fram
over bør ha betydelig større overskudd i de offent
lige budsjettene enn de andre landene, og det mel
lomlangsiktige målet for budsjettpolitikken er 
knyttet til en jevn og opprettholdbar innfasing av 
petroleumsinntekter. 

Nedbygging av grensehindre mellom de nordiske 
landene 

Nedbygging av grensehindre mellom de nordiske 
land har de senere årene vært ett av de prioriterte 
områdene innenfor det nordiske samarbeidet, 
blant annet ved å følge opp rapporten om Nord
boernes rettigheter – Norrback-rapporten – som 
ble avgitt i 2002. Rapporten tar for seg mange av 
hindringene Nordens innbyggere møter når de 
skal flytte, studere, reise, arbeide m.v. På det øko
nomiske og finansielle området tas bl.a. opp spørs
mål knyttet til skatt. Dette har bl.a. resultert i at 
MR-Finans besluttet å opprette et Nordisk virtuelt 
skattekontor, samt at behovet for revisjoner i den 
nordiske skatteavtalen skal vurderes. Videre har 
ministrene drøftet tiltak for å få ned overføringsti
den og gebyrene for grensekryssende betalinger 
innenfor Norden. 

Nordisk virtuelt skattekontor: 
På nordisk finansministermøte i Island 18. mai 

2004 ble det besluttet at det skulle utvikles et Nor-
disk virtuelt skattekontor og en felles nordisk skat
teportal. Det virtuelle skattekontoret skal være et 
samarbeidsorgan med ansvar for kontakter i inter
nordiske skattespørsmål og informasjon om skat
teforhold i Norden. Bakgrunnen er ønsket om å 
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gjøre det enklere for personer bosatt i Norden å få 
hjelp til å løse de skatteproblem som lett vil oppstå 
for personer som har inntekt eller formue som be
rører flere lands skattemyndigheter. Dette kan 
være personer som bor i et land, men som har inn
tekter fra et annet nordisk land eller personer som 
har tenkt å flytte fra et nordisk land til et annet. 
Med et virtuelt skattekontor vil det være mulig for 
en person å henvende seg ett sted for å få hjelp is
tedenfor å måtte lete seg frem til de rette personer 
i hvert av de nordiske land. 

Det er ikke tenkt opprettet et eget skattekontor 
som sådan, men det vil være utpekte personer i 
hvert land som skal være tilgjengelig for personer 
som har behov for opplysninger eller hjelp. Opp
lysninger om skattekontoret og kontaktpersoner 
vil være tilgjengelig på hjemmesiden til de enkelte 
lands skattemyndigheter. 

Det vil også bli utviklet en nordisk skatteportal 
der en vil finne opplysninger om de enkelte lands 
skattemyndigheter og med pekere til skriftlig in
formasjonsmateriale og det virtuelle skattekonto
ret. Det nordiske virtuelle skattekontoret vil såle
des være en del av et internordisk informasjons- og 
servicenettverk. Målgruppene er både de borgere 
som beveger seg over landegrensen eller som har 
inntekter i et annet nordisk land, og de nordiske 
skattemyndighetene. 

Det nordiske virtuelle skattekontoret skal be
stå av to særskilt utpekte personer i hvert land. Be
hovet for ytterligere bemanning må ses i forhold til 
omfanget av arbeidsoppgavene og antall henven
delser. Det virtuelle skattekontoret skal ikke ha 
beslutningsmyndighet i enkeltsaker. All saksbe
handling og alle beslutninger i enkeltsaker skal 
fortsatt tas av de ordinære ligningsmyndigheter. 

Maksimal overføringstid for grensekryssende be
talinger innenfor Norden: 

Under møtet i Island 18. mai 2004 konstaterte 
de nordiske finansministrene at etter gjeldende be-
stemmer i henhold til EU-direktivet for grense
overskridende betalinger skal pengene ved en 
grenseoverskridende kontooverføring innbetales 
på mottakerens konto senest fem bankdager etter 
at betalingsordren er godkjent. De nordiske fi
nansministrene mente at det var ønskelig med et 
mer ambisiøst mål som innebærer at bransjeorga
nisasjoner og banker i hvert av de nordiske lande
ne bør arbeide for å forkorte overføringstiden fra 
person til person slik at den blir på tre bankdager i 
stedet for fem. Bransjeorganisasjonene vil bli infor
mert om dette. Finansministrene vil følge utviklin
gen på dette området. 

Gebyrer på grenseoverskridende betalinger: 

Den norske regjeringen fremmet i april 2004 et 
forslag om gjennomføring av Europaparlaments
og rådsforordning om betalinger på tvers av lande
grensene i euro. Forslaget innebærer at gebyrene 
for overføringer av euro over landegrensene ikke 
skal koste mer enn tilsvarende overføringer innen
lands. 

Euroforordningen er innlemmet i EØS-avtalen, 
og gjennomføringen er derfor et ledd i oppfyllelsen 
av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Forord
ningen er gjennomført ved en endring i finansavta
leloven. Den ble behandlet Odelstinget og Lagtin
get i mai i år. 

Spørsmålet om å gi forordningen anvendelse 
på norske kroner har vært vurdert, men har funnet 
det lite hensiktsmessig å gjøre dette i denne om-
gang. Departementet vil imidlertid følge utviklin
gen i de aktuelle gebyrene, og vurdere tiltak der
som bransjen selv ikke sørger for en reduksjon i 
gebyrene innen rimelig tid. 

Lavere sosiale avgifter som regionalt virkemiddel – 
Kommisjonens første dokument om revisjon av 
retningslinjene for regional støtte i EU. 

Nedsatte sosiale avgifter som regionalpolitisk vir
kemiddel i relasjon til EUs retningslinjer for regio
nal støtte ble drøftet på møtet i MR-Finans i juni 
2003. 

Til møtet forelå det en rapport, «Regional re
duction in Social Contributions and the future revi
ew and the European Commission’s Guidelines on 
National Regional Aid», utarbeidet av en arbeids
gruppe med representanter fra Finland, Norge og 
Sverige. Rapporten konkluderte med at generelle 
og regionalt innrettede nedsettinger av sosiale av
gifter er et effektivt middel for å styrke sysselset
tingen i perifere regioner med store geografiske 
ulemper, og at effekten på handelen vil være liten i 
forhold den støtte som er involvert. Rapporten an
befalte at de aktuelle nordiske land, innen deres 
nasjonale prioriteringer, tok hensyn til dette i ar
beidet med den forestående revisjonen av EUs re
gelverk for regionalstøtte. MR-Finans konkluderte 
i juni 2003 med at det var en sterk oppfatning at 
EUs retningslinjer for regionalstøtte burde gjøres 
mer fleksible, men uten at rammene for slik støtte 
økes. 

På bakgrunn av at Kommisjonen i vår presen
terte sitt første konsultasjonsdokument vedrøren
de revisjonen av Kommisjonens retningslinjer for 
regional støtte, ble spørsmålet tatt opp på nytt un
der møtet i MR-Finans i mai 2004. Det viktigste 
sett med norske øyne, er at det i visse områder 
med lav befolkningstetthet legges opp til en åpning 
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for nedsatte sosiale avgifter. MR-Finans konklu
derte med at selv om enkelte nordiske land er 
skeptisk til slik støtte, ville man ikke gå imot kom
misjonens forslag. 

Alkoholbeskatning 

Alkoholbeskatning har stått på dagsorden for de 
nordiske finansministrene ved en rekke anlednin
ger. Alkoholbeskatning ble sist tatt opp på møtet i 
Island i mai 2004. Bakgrunnen var at Kommisjo
nen har lagt fram enkelte forslag om endringer i 
bestemmelsene som omhandler beskatning av al
kohol. Forslagene innebærer bl.a. forenklinger i 
reglene for privat import av alkohol. MR-Finans be
sluttet i EU-sammenheng å arbeide for at: 
–	 Nullskattesatsen på vin skal avskaffes 
–	 Minimumsskatten på alkohol skal heves 
–	 Skatten på såkalt «rusbrus» skal heves 
–	 Kommisjonen skal legge fram en alkoholstrate

gi 
–	 Beholde bestemmelsen som innebærer at det 

bare er de varer som en privatperson selv trans
porterer skal anses som privat import og der-
med være fritatt for beskatning i hjemlandet. 
Samme regler som av helsehensyn for befolk
ningen gjelder for tobakk, skal også gjelde for 
alkohol. 

Nordisk samarbeid på verdipapirområdet 

På bakgrunn av den økende integrasjon av verdipa
pirmarkedene besluttet MR-Finans 25. juni 1998 å 
sette i gang en nordisk utredning om forutsetnin
gene for økt samarbeid mellom de nordiske børse
ne, eventuelt mellom de nordiske og baltiske bør
sene. Formålet er at lovgivningen på det finansielle 
området både skal sikre en høy standard og reflek
tere de behov som markedet måtte ha. 

Gruppen har nylig gjennomført en utredning 
om oppgjør og registrering ved grensekryssende 
handel i verdipapirer. I september 2003 arrangerte 
gruppen et seminar om det nye systemet for ved
tagelse av EU-regelverk på finansmarkedsområdet 
(Komitologi). 

Miljø og økonomi 

Den nordiske miljø- og økonomigruppen, som har 
deltagelse fra de respektive miljøvern- og finans- og 
økonomidepartementene, har som hovedmål å 
gjennomføre analyser i skjæringsflaten mellom mil
jø og økonomi på fellesnordiske interesseområder. 
Gruppen gjennomfører blant annet analyser av øko
nomiske virkemidler som kan bidra til kostnadsef

fektive løsninger på nasjonale, regionale og globale 
miljøutfordringer. Miljø- og økonomigruppen er 
også en nyttig kanal for utveksling av informasjon 
mellom landene på miljø- og økonomiområdet. 

Det pågår for tiden tre utredninger i regi av mil
jø- og økonomigruppen: 
–	 «Virkemidler i forvaltningen av biologisk mang

fold i skog og våtmarker.» Prosjektet følger opp 
gruppens prosjekt om biologisk mangfold i 
skog som ble avsluttet i 2000. Målet for utred
ningen er å bidra til å legge grunnlaget for at de 
nordiske virkemidlene for å forvalte det biolo
giske mangfoldet i skog og våtmark skal styr
kes og samordnes. Prosjektet vil blant annet 
vurdere i hvilken grad ulike typer virkemidler 
kan bidra til å nå mål for forvaltningen på en 
kostnadseffektiv måte. Det tas sikte på å pre
sentere forslag til endringer i bruken av virke
midler. De første delprosjektene er avsluttet og 
trykkes som rapporter i serien TemaNord vå
ren 2004. Prosjektet som helhet avsluttes i lø
pet av 2004. Det planlegges et seminar for å 
blant annet presentere resultatene fra prosjek
tet. 

–	 «Economic Instruments for Decoupling Environ
mental Pressure from Economic Growth». Dette 
prosjektet tar sikte på å identifisere og evaluere 
forskjellige typer virkemidler for å redusere 
miljøbelastningen knyttet til økonomisk vekst. 
Fokus vil være på de fellesnordiske utfordrin
gene på klimaområdet (oppfylling av Kyoto
protokollen) og i forhold til grenseoverskriden
de luftforurensninger (oppfylling av Gøteborg
protokollen). Det vil bli gjennomført kvantitati
ve analyser med utgangspunkt i historiske da
ta. Blant annet vil prosjektet foreta en kompara
tiv studie av resultatene av tiltak for å redusere 
utslippene av klimagasser i noen utvalgte indu
stribransjer i de nordiske landene. Utrednin
gen skal avsluttes høsten 2005. 

–	 «The Use of Economic Instruments in Nordic En
vironmental Policy». Rapporten oppdateres og 
utgis av miljø- og økonomigruppen hvert andre 
eller tredje år, senest i 2003 i Tema Nord seri-
en, nr 2002: 581. Rapporten gir blant annet en 
oversikt over ulike typer økonomiske virke 
midler i de nordiske landene som benyttes i 
miljøpolitikken, proveny fra miljøavgifter m.m., 
samt referanser til sentral EU-lovgivning på 
miljøområdet. Arbeidet med sjette utgaven av 
rapporten starter høsten 2004, og planlegges 
utgitt i 2006. Denne utgaven skal også omfatte 
de baltiske landene. I tillegg skal det utarbei
des et eget spesialkapittel om «muligheter og 
hindringer for anvendelse av økonomiske vir
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kemidler i de nordiske landene, inkludert en 
analyse av i hvilken grad skatter og avgifter har 
hatt de effektivitetsfremmede egenskapene 
som en har forventet». 

Baltisk medlemskap i Den nordiske 
investeringsbanken (NIB) 

De nordiske statsministrene ble under et møte 
med regjeringssjefene fra de baltiske landene i 
Oslo 26. oktober 2003, enige om generelle vilkår 
for de baltiske statenes medlemskap i NIB. De åtte 
nordiske og baltiske finansministrene fikk i opp
drag å fremforhandle en mellomstatlig overens
komst om medlemskapet. Den nye overenskoms
ten ble undertegnet 11. februar 2004. Dette inne
bærer at de baltiske landene blir medlemmer av 
banken fra 1. januar 2005 med samme rettigheter 
og plikter som er fastsatt i de nåværende overens
komster i NIB. Norge har ratifisert overenskoms
ten. Endringene i overenskomsten og statuttene er 
begrenset til de som følger av å inkludere de baltis
ke landene som medlemmer av banken. Den nye 
overenskomsten har vært forelagt Nordisk Råds 
presidium som ikke hadde merknader. For øvrig 
vises det til nærmere omtale i budsjettproposisjo
nen for Finansdepartementet 2005. 

Den nordiske investeringsbankens virksomhet i 

Den nordiske investeringsbanken ble opprettet i 
1975 etter avtale mellom regjeringene i de fem nor
diske land. Bankens oppgave er å gi lån og stille 
garantier på bankmessige vilkår til finansiering av 
investeringsprosjekter av nordisk interesse i og 
utenfor Norden. Låneaktivitetene omfatter investe
ringslån til samarbeidsprosjekter mellom virksom
heter i to eller flere nordiske land, finansiering av 
miljø- og infrastrukturinvesteringer, lån til regio
nalpolitiske kredittinstitusjoner, ordinære investe
ringslån utenfor Norden, prosjektinvesteringslån 
til kredittverdige utviklingsland og land i Sentral
og Øst-Europa, samt baltiske investeringslån. 

Banken hadde et overskudd på 151 mill. euro 
eller 1.255 mill. kroner for regnskapsåret 2003, 
mot 142 mill. euro i 2002. Resultatforbedringen har 
i hovedsak sammenheng med avkastning på finan
sielle transaksjoner. Rentenettoen, dvs. differan
sen mellom renteinntekter og rentekostnader, øk
te med 5 mill. euro til 155 mill. euro i 2003. Det er i 
2004 utbetalt motverdien av 41,3 mill. euro til eier
ne av overskuddet for regnskapsåret 2003, som er 
en økning på 1 mill. euro i forhold til 2002. Forvalt
ningskapitalen var 16.666 mill. euro pr. 31.desem-

ber 2003, sammenlignet med 15.948 mill. euro ved 
utgangen av 2002. Bankens egenkapital var ved 
siste årsskifte 1.650 mill. euro mot 1.540 mill. euro 
i 2000. 

I 2003 beløp utbetalingene og utstedte garanti
er i Norden seg til 1.277 mill. euro (tilsvarende ca. 
10,6 mrd. kroner) mot 1.268 mill. euro i 2002. Ute
stående nordiske lån og garantier tilsvarte 8.350 
mill. euro, eller omlag 70 milliarder kroner, ved ut
gangen av 2003. Sveriges andel av utestående lån 
utgjør 34 pst., mens Finlands andel er 24 pst., Dan-
marks 16 pst., Norges 19 pst. og Islands 7 pst. Ut
lån til energisektoren utgjorde 3⁄4 av de totale utlån 
til Norge i 2003. 

Bankens utlån til prosjekter utenfor Norden be
løp seg til 2.930 mill. euro eller ca. 28 pst. av ban-
kens samlede utlån. Bankens utlån utenfor Norden 
domineres av prosjektinvesteringslån (PIL) for 
prosjekter av nordisk interesse i fremvoksende 
økonomier og transformasjonsland. Bankens in
ternasjonale lån går hovedsakelig til infrastruktur
investeringer, i første rekke til energi- og trans
portsektoren. Den største andelen (68 pst.) av in
ternasjonale lån var direkte til stater eller gitt mot 
statsgaranti. De internasjonale utlånene er fortsatt 
dominert av aktiviteter i Asia med 30 pst. av ute
stående PIL-lån. Andre viktige områder er Balti
kum og Polen (25 pst.), Latin-Amerika (26 pst.), 
Afrika og Midtøsten (11 pst.) og Sentral- og Øst
Europa (5 pst.). 

De nordiske finansministre godkjente under et 
møte i Oslo 27. oktober 2003 et forslag fra bankens 
styre om å utvide utlånsrammen for PIL fra 3,3 mil
liarder euro til 4 milliarder, uten at taket for eier
nes garantiforpliktelse under PIL på 1,8 milliarder 
euro endres. Samtidig besluttet NIBs styre at ban-
ken skal dekke eventuelle tap under PIL opp til et 
beløp avsatt på et eget fond. Dette fondet vil bli 
bygget opp gradvis. I 2004 vil banken avsette 90 
mill. euro av overskuddet i 2003 til dette fondet. 
For øvrig vises det til nærmere omtale i budsjett
proposisjonen for Finansdepartementet 2005. 

NIB deltar i miljøfinansiering. Ved utgangen av 
2002 beløp bankens utestående miljølån seg til 1,6 
milliarder, som utgjør 14 pst. av bankens totale ut
lån. NIB har utestående miljølån i alle geografiske 
områder der banken er virksom. Av de samlede 
miljølån er 80 pst. gått til nordiske prosjekter og 
resten til prosjekter utenfor Norden. Energisekto
ren er størst med 28 pst. 

5.10 Samferdsel 

Det overordnede målet for det nordiske regje
ringssamarbeidet på transportsektoren er å frem
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me effektiv, konkurransekraftig, sikker og miljø
vennlig transport og trafikk i Norden og nærområ
dene. Transportsamarbeidet skal fokusere på om
råder der landene har felles problemstillinger, og 
der det kan oppnås merverdi gjennom nordisk 
samarbeid. Samarbeidet skal også fremme den po
litiske debatten og være et forum for erfaringsut
veksling. Det legges opp til et tett samarbeid med 
det nordiske transportforskningsmiljøet, bl.a. gjen
nom samarbeid med organisasjonen Nordisk 
Transportforskning. Samarbeidet skal også bidra 
til implementeringen av «Strategien for et bære
kraftig Norden» og Ministerrådets strategi for 
samarbeid med Nordens nærområder, «Nærmere 
Norden». 

Handlingsplan 2004–2008 

En ytterligere konkretisering av innholdet i trans
portsamarbeidet ligger i handlingsprogrammet for 
det nordiske samarbeidet på transport-, trafikk- og 
kommunikasjonsområdet. Et nytt handlingspro
gram for perioden 2004–2008 ble fastsatt av Nor-
disk ministerråd for transport (MR-T) på minister
møtet i Sverige i september 2003. I det nye hand
lingsprogrammet legges det i større grad enn i den 
forrige handlingsplanen for 2001–2003 opp til å fo
kusere sterkere på spørsmål og problemstillinger 
som har en tydelig politisk aktualitet og relevans, 
slik at dette kan danne et grunnlag for konstrukti
ve politiske diskusjoner på transportministermøte
ne. Handlingsprogrammet skal revideres midtveis 
i programperioden. 

Prioriterte områder 

Sammen med strategien for et bærekraftig Norden 
legger handlingsplanen hovedpremissene og 
grunnlaget for aktivitetene. I perioden 2004–2008 
vil transportsektoren fortsatt prioritere følgende 
temaområder: 
–	 Trafikksikkerhet 
–	 Bærekraftig mobilitet 
–	 Intelligente transportsystem (ITS) 
–	 Samarbeid i Østersjøregionen. 

For hvert temaområde er det etablert egne tema
grupper som rapporterer til nordisk embets
mannskomité for transport (NET). 

Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhetsspørsmål er høyt prioritert i det 
nordiske samarbeidet på transportområdet, og det 
er en god og tett dialog mellom de nordiske myn

dighetene på området. Temagruppen for trafikk
sikkerhet skal bidra til at Norden fortsatt skal være 
ledende i utviklingen av trafikksikkerhetsarbeidet 
i Europa. 

Temagruppen skal i løpet av perioden for hand
lingsprogrammet vurdere likheter og ulikheter i 
de nordiske landenes måte å tilnærme seg pro
blemstillinger i trafikksikkerhetsarbeidet. Dette 
gjelder blant annet spørsmål knyttet til hastighet, 
kjøring i ruspåvirket tilstand, samt om landene i 
større grad bør samordne innsatsen på disse om
rådene. Et aktuelt prosjekt er å gjennomgå utvik
lingen i det nordiske trafikksikkerhetsarbeidet. 
Det skal også igangsettes et prosjekt om hvordan 
etterspørsel etter trafikksikkerhet kan skapes. 
Prosjektet utføres i samarbeid med Nordiska Tra
fiksäkerhetsrådet. Gruppen har startet et arbeid 
med å vurdere behovet for å opprette en web-add-
resse der Nordiske trafikksikkerhetsorganisasjo
ner kan utveksle informasjon. 

Bærekraftig mobilitet 

Arbeidet innen temaområdet bærekraftig mobili
tet skal bidra til at de nordiske landene på en 
best mulig måte kan integrere miljøhensyn i 
transportpolitikken for å fremme et bærekraftig 
transportsystem. Temagruppen skal blant annet 
arbeide med problemstillinger om hvordan mil
jøhensyn på en bedre måte kan integreres i 
transportpolitikken. Aktiviteter hvis resultater 
kan anvendes i de nordiske landenes øvrige in
ternasjonale arbeid skal prioriteres, framfor alt 
innen EU, men også innenfor andre internasjo
nale organer. Problemstillinger knyttet til trans
port i byområder er et sentralt tema. Andre ak
tuelle problemstillinger som behandles i tema
gruppen er 
–	 bruk av økonomiske virkemidler i transport

sektoren, for eksempel hvordan transportsek
toren kan inngå i et sektorovergripende system 
for handel med drivhusgasser og hvordan mil
jødifferensierte skatter og avgifter kan bidra til 
et bærekraftig transportsystem 

–	 kostnadseffektive tiltak for å redusere trans
portsektorens negative virkninger som følge av 
støy og partikkelutslipp 

–	 sammenliknende studier av de nordiske lande
nes måter å integrere miljøhensyn i transport
politikken. 

Temagruppen har gjennomført en større utred
ning om sammenhengen mellom bystruktur, 
transport og utslipp av drivhusgasser, samt et pro
sjekt som gir anbefalinger for hvordan utslipp av 
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drivhusgasser fra internasjonal luftfart kan regule
res. Det er i 2004 satt i gang flere nye prosjekter, 
blant annet knyttet til forbedret beslutningsgrunn
lag for investeringer i sykkelinfrastruktur og en fel
les nordisk analyse av potensial ved ulike måter å 
redusere støy fra vegtrafikken. 

Temagruppen fungerer også som et forum for 
informasjonsutveksling mellom de nordiske lande
ne, blant annet i forhold til aktuelle transportpoli
tiske saker i EU. Gruppen har også ansvaret for å 
følge opp transportsektoren i Strategien for et bæ
rekraftig Norden. 

Intelligente transportsystem (ITS) 

Temagruppen arbeider for bedre samordning mel
lom de ulike transportformene blant annet ved å til-
passe ITS-løsninger som kan bidra til et mer tra
fikksikkert, miljøvennlig og effektivt transportsys
tem. Sentrale oppgaver gruppen arbeider med er: 
–	 samvirkende vegavgiftsystemer for både passa

sjer- og godstrafikk 
–	 multimodal systemarkitektur for ITS, det vil si 

systemarkitektur tilpasset alle transportformer 
–	 nasjonal, nordisk, europeisk og global multi-

modal reiseplanlegger for kollektivreisende og 
bilister. 

I februar 2003 presenterte gruppen en rapport om 
hvordan transporttelematikk påvirker borgerne i 
Norden som individer og hvordan personvernet 
kan sikres. Prosjektet er videreført, og det planleg
ges avholdt et seminar om handlingsregler i for
bindelse med ITS og person- og forbrukervern i 
november 2004. I september 2003 arrangerte grup
pen et seminar i Oslo om samordning av ITS på 
områdene reiseplanlegging, godstransport, sys
temarkitektur og samarbeid mellom nordiske ITS
organisasjoner. 

Samarbeid i Østersjøregionen 

Østersjøregionen er en transport- og trafikkpoli
tisk region i utvikling. Samarbeidet med regionen 
er viktig og et prioritert område i Ministerrådets 
arbeid. EUs utvidelse innebærer et intensivert og 
utvidet samarbeid med Polen og de baltiske lande
ne. Dette er naturlig også sett i lys av disse lande
nes strategiske betydning i Østersjøområdet. 

Temagruppen skal være et transportpolitisk 
nettverks- og informasjonsforum for de nordiske 
landene i forhold til andre fora for Østersjøsamar
beidet, som for eksempel Østersjørådet og Hel
com. Gruppen arbeider med konkrete transport
prosjekter i nabolandene. 

En viktig oppgave framover vil være hvordan 
de nordiske landene kan påvirke EU i spørsmål 
der de har felles interesser og samarbeide ved im
plementering av EU-direktiv. Gruppen skal avhol
de jevnlige nordisk-baltiske møter (NB8-møter) på 
lavere embetsmannsnivå med fokus på og disku
sjon av EUs transportpolitikk. Gruppen skal fort
sette å arrangere trafikkforskningsseminarer i de 
nordiske landene, der også øvrige Østersjøland in
viteres til å delta. 

Temagruppen arrangerte i januar 2004 et semi
nar om sjømotorveier («Motorways of the Sea») 
der også Østersjølandene og representanter fra 
EU-kommisjonen deltok. Videre arrangerte grup
pen i samarbeid med Nordisk Transportforskning 
i mars 2004 i Malmø seminaret «Maritime Safety 
In the Baltic Sea». 

EU/EØSspørsmål 

Informasjonsutveksling og problemstillinger knyt
tet til EU/EØS-spørsmål står alltid på dagsorden 
for de nordiske møtene på embets- og ministerni
vå. Det legges opp til å identifisere EU/EØS-spørs-
mål innen transport og kommunikasjon der nor-
disk samarbeid kan ha positive følger for alle de 
nordiske landene. Samarbeidet tar sikte på å påvir
ke EUs transportpolitikk i retning av den nordlige 
dimensjonen. 

EU/EØS- spørsmål får økt aktualitet ved utfor
mingen av transportpolitikken i Norden og nær
områdene nå som de baltiske landene og Polen er 
EU-medlemmer. Et eget nordisk-baltisk møte ble 
avholdt i forbindelse med transportministermøtet i 
Sverige i september 2003. Et NB8-møte på embets
mannsnivå planlegges avholdt i november 2004. 

Sentrale spørsmål som har vært diskutert i 
både NMR-T og NET har bl.a. vært knyttet til infra
strukturavgifter, innføring av konkurranse ved 
drift av jernbanetransport og omdanning av statli
ge samferdselsetater til egne selskaper. 

Nærområdene 

En egen arbeidsgruppe under temagruppen for 
trafikksikkerhet arbeider med trafikksikkerhets
spørsmål i Nordens nærområde. Det etablerte 
nettverket mellom nordiske, baltiske og russiske 
myndigheter opprettholdes gjennom møtevirk
somhet, og samarbeider om blant annet utforming 
av prosjekter og konferanser om trafikksikkerhet. 
Av pågående prosjekter kan nevnes operasjonali
sering av trafikksikkerhetsinstruksjoner for byer i 
Russland, tilretteleggelse for russiske og baltiske 
myndigheters anvendelse av Trafikksikkerhets
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håndboken i trafikksikkerhetsarbeidet samt et 
prosjekt for utveksling av embetsmenn mellom de 
baltiske og nordiske landene. Trafikksikkerhets
konferanser arrangeres jevnlig i de baltiske lande
ne og Nordvest-Russland, og 16.–17. september 
2004 arrangeres en trafikksikkerhetskonferanse i 
St. Petersburg. 

5.11 Bolig og bygg 

Overordnet ramme for samarbeidet 

Rammen for samarbeidet er Samarbejdsprogram 
for bygge- og boligsektoren 2002–2005, som ble 
godkjent av boligministrene i 2001 og behandlet av 
Nordenutvalget og på Nordisk Råds sesjon samme 
år. Programmet angir tre prioriterte felt for sekto
ren: 
–	 Det boligsosiale området 
–	 Bærekraftig utvikling av bolig- og byggesekto

ren 
–	 Bypolitikk. 

Felles nordisk nytte er en ledetråd for samarbei
det. De prioriterte felt gjenspeiler politiske priori
teringer i de enkelte nordiske land hvor det vil 
være mulig å hente synergieffekter av samarbeid. 

På det boligsosiale området er siktemålet å bi
dra til utvikling av et moderne, sosialt balansert bo
ligmarked. En viktig del av dette er å finne løsnin
ger som gagner de svakeste gruppene på bolig
markedet. 

Bæredyktighet er viktig på alle samfunnsområ
der. Bolig- og byggsektoren forbruker en stor an-
del av samfunnets samlede ressurser. I Norge står 
bolig- og byggsektoren for 40 prosent av energi- og 
materialbruken i samfunnet, og 40 prosent av avfal
let til deponi er byggavfall. Bruk av økologiske 
byggematerialer og etablering av miljøvennlige bo-
liger er fokus i alle de nordiske land. 

Bypolitikk ble introdusert i det nordiske samar
beidet i denne planperioden. Byenes fysiske ram
mer virker inn på livskvalitet. Landene bør samar
beide om erfaringsutveksling om utvikling av sun-
ne, attraktive og spennende byer, som kan tilby 
trygge rammer for borgernes liv. Bærekraftig ut
vikling er viktig også i denne sammenheng. 

I tillegg til de tre prioriterte felt vektlegges 
også samarbeidet med Nordens nærområder, Bal
tikum og Nordvest-Russland. De baltiske lands 
inntreden i EU kan innvirke på disse lands priori
teringer og fokus, men eventuelle følger for det 
nordiske samarbeid på bygg- og boligsektoren er 
foreløpig ikke diskutert. 

Rapport for 2003 

Sektorbevilgningen for 2003 var på 873.000 DKK, 
videre ble det overført og tilbakeført noe midler i 
2003 slik at disponibelt budsjett for sektoren sam
let utgjorde 1.230.000 DKK. Det ble gitt prosjekt
bevilginger i løpet av 2003 på i alt 1.167.000 DKK. 
Sverige var formannskapsland i 2003, og formann
skapsprogrammet la opp til samarbeid omkring 
by- og boligpolitikk, bærekraftig utvikling av sek
toren samt økt utbytte på byggeområdet i samar
beid mellom de nordiske land, baltiske land og Po-
len. 

Det ble avholdt 4 embetsmannskomitémøter i 
2003, ett nordisk boligministermøte og ett møte på 
statssekretærnivå med deltagelse fra de nordiske 
land, Estland, Litauen og Polen. Færøyene og 
Grønland er nye aktive deltagere i det nordiske 
samarbeidet og deltok begge på boligministermø
tet i 2003. Temaer på møtene har vært blant annet 
byggekostnader, by- og boligpolitikk, herunder so
sial boligpolitikk, senter – periferi-problematikk, 
boligmangel, bostedsløse og grensehindre. 

Boligministrene ble orientert om Ministerrå
dets arbeid med å fjerne grensehindre, og utviklin
gen i samarbeidet med Nordens nærområder. Bo
ligministrene utvekslet erfaringer om utsatte grup
per på boligmarkedet, allmennyttige og sosiale bo-
ligers fremtid og andre aktuelle bygge- og boligpo
litiske spørsmål. 

Statssekretærene vedtok retningslinjer for en 
«Handlingsplan för ökat utbyte innom byggsek
torn mellan de nordiska länderna och mellan Nor-
den, Baltikum och Polen». Se prosjektomtale i nes
te avsnitt. 

Prosjekter igangsatt og gjennomført i 2003– 
2004: 
–	 «Handlingsplan för ökat utbyte innom bygg

sektorn mellan de nordiska länderna och mel-
lan Norden, Baltikum och Polen»: I prosjektet 
foretas det en gjennomgang av de enkelte 
lands nasjonale regelverk på byggesektoren, 
det fokuseres på hvilke hindre som finnes for et 
økt utbytte og reises diskusjon om mulige ram
mer for et framtidig samarbeid. Prosjektet er 
nærmere omtalt under kapittel 3 om grensehin
dringer. 

–	 Rapporten «Allmennyttige og sociale boligers 
fremtid i Norden» utkom i TemaNord 
2003:536. Island var ansvarlig for prosjektet. 

–	 Seminaret «Regioner i balans», om polariserin
gen mellom tynt og tett befolkede områder, ble 
avholdt på Island i 2003. 

–	 Kartlegging av statistikkproduksjon for bygg
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og boligsektoren i Norden. Oppdrag er gitt til 
Husbanken. 

–	 Prosjektet «Virkemidler til fremme af tilgjæn
gelighed» er gjennomført i 2 faser, og har som 
mål å kartlegge hvilke incitamenter som anven
des i Norden for å etablere tilgjengelighet i 
eksisterende bygg og anlegg. Resultatene er 
presentert i rapporten «Et Norden for alle»; 
TemaNord 2003:511. Embetsmannskomitéen 
vurderer i 2004 om rapporten skal oversettes til 
engelsk. 

–	 «Erfaringer med implementering av bypolitik i 
de nordiske lande» gjennomføres med midler 
fra flere sektorer: Bygg- og bolig-, regional- og 
miljøsektorene. Målet er å kartlegge, sammen
ligne og analysere erfaringer fra implemente
ringen av de nordiske lands statlige bypolitiske 
initiativer. I 2003 er det gjennomført en serie in
tervjuer. Rapport ventes i 2004. 

–	 «Sammenligning av Nordisk bygningslovgiv
ning» er utført ved Byggforsk. Rapporten fore-
ligger trykket i TemaNord 2004:526. 

–	 Fra Nordisk Ministerråds nærområdebevilg
ning er det bevilget midler til prosjektet «Deve
lopment and Professionalism for Housing 
Maintenance Management in the Baltic Sta
tes». Sektormidler er også tilført. 

–	 Nærområdemidler og sektormidler er også 
gått til prosjektet «Privatisering av boligmas
sen i Murmansk». Prosjektets formål er å bidra 
i demokratisering og bedring av levekår i Nord-
vest-Russland gjennom etablering av systemer 
og organisasjoner som gir borgerne reell delta
gelse og innflytelse, samt sikrer gode drifts- og 
forvaltningssystemer ved privatisering av bo
ligmassen. 

–	 Et nordisk seminar om den sosiale bostedspoli
tikkens framtid er planlagt på Island i oktober 
2004. Rapporten «Allmännyttiga og sociala bos
täders framtid i Norden» blir underlag for kon
feransen. 

Budsjett og planer for 2004 

Sektorbevilgningen for 2004 er på 873.000 DKK, 
pluss 58.000 DKK overført fra 2003. Formann
skapsland i 2004 er Island. I sitt formannskapspro
gram peker Island på at forvaltningen i Norden er 
åpen og gjennomsiktig og at samfunnets institusjo
ner nyter stor allmenn tillit. Videre fremheves at de 
nordiske land generelt har valgt de samme løsnin
ger for å sikre blant annet forskningsvirksomhet, 
bruk av teknologi og sosial sikkerhet. Island har 
reist en rekke generelle spørsmål om hvorvidt vi i 
de nordiske land bruker våre ressurser og rikdom 

optimalt. Spørsmålene gjelder mange sektorer. 
Formannskapsprogrammet vil prege det planlagte 
nordiske boligministermøtet og et eventuelt nor-
disk-baltisk-polsk ministermøte i løpet av høsten 
2004. 

5.12 Narkotika 

Nordisk samarbeid om narkotikaproblemer er 
høyt prioritert av Nordisk Råd, Nordisk Minister
råd og de nordiske landenes regjeringer. Det nor
diske ministerrådet på narkotikaområdet (MR-
Nark) er sammensatt av ministre med hovedan
svar for narkotikabekjempelse: Sosialministre, hel
seministre og justisministre. Mandatet til den 
tverrsektorielle embetsmannskomitéen (EK-
Nark), direkte underlagt Ministerrådet, er politisk 
og praktisk samråd, informasjonsutveksling og – i 
størst mulig utstrekning – samordning av landenes 
synspunkter og innsatser i det internasjonale nar
kotikasamarbeidet. Det kan gis tilskudd til pro
sjekter av fellesnordisk betydning. Det legges stor 
vekt på kontakt med politi- og tollsamarbeidet i 
Norden (PTN) og med Nordisk nemnd for alko
hol- og narkotikaforskning (NAD), se kapittel 6.13, 
Sosial og helse. 

Det er vedtatt et overordnet samarbeidspro
gram for 2001–2005. Innenfor rammen av pro
grammet er det lagt økende vekt på utvikling av 
samarbeid om narkotikaproblemene med nærom
rådene: Estland, Latvia, Litauen og Nordvest-Russ-
land. En fellesnordisk strategi for samarbeidet ble 
vedtatt under det norske formannskapet i 2002. 
Det svenske formannskapet fulgte opp med et nor-
disk-baltisk ministermøte høsten 2003. Møtet re
sulterte i en intensjonserklæring som inneholder 
felles politiske mål og prioriteringer for et partner
skap mellom de nordiske og baltiske statene om 
narkotikapolitiske spørsmål i årene som kommer. 
Partnerskapet samordnes med og utvikles innen
for rammen av Den Nordlige Dimensjons partner
skap for helse og livskvalitet. 

5.13 Sosial og helse 

Samarbeidet i Norden 

Samarbeidet innen sosial- og helsesektoren hviler 
på felles verdier, som utgjør fundamentet i den 
nordiske velferdsmodellen. Rammene for samar
beidet er nedfelt i Samarbeidsprogrammet for so
sial- og helsesektoren 2001–2005. Det dekker et 
vidt felt fra forskning og utdanning til informa
sjons- og erfaringsutveksling og tilrettelegging for 
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samkvem mellom landene gjennom konvensjoner 
og overenskomster. Tyngdepunktet i samarbeidet 
hviler på institusjonene, både finansielt og som 
verktøy for måloppnåelse, men også prosjektvirk
somheten er av stor betydning. 

På ministermøtene (MR-S) blir aktuelle saker 
innen sosial- og helseområdet tatt opp til disku
sjon. Det arrangeres også temakonferanser i til
knytning til møtene. 

I forbindelse med de ordinære møtene i Nor-
disk sosialpolitisk embetsmannskomité (EK-S) vår 
og høst, drøfter og utveksler landene informasjon 
om viktige utviklingstrekk, nye lover, lovforslag og 
viktige utredninger. 

Norden og Europa 

Innen sosial- og helsesektoren danner det nordis
ke nettverket et godt utgangspunkt for formelle og 
uformelle diskusjoner og informasjonsutvekslin
ger på aktuelle EU- og EØS-spørsmål. Ved alle nor
diske møter på minister- eller embetsnivå er det 
åpnet for informasjon og drøfting av EU- og EØS
spørsmål. I nødvendig grad er det også konsulta
sjoner før rådsmøter i EU. 

Helsesamarbeid med nærområdene 

Innen det nordiske samarbeidet med nærområde
ne, er helsesamarbeidet et viktig element. Helse
situasjonen i Russland, Polen og de baltiske land er 
på mange områder betydelig verre enn i Norden. 
Forekomsten av alvorlige smittsomme sykdom
mer er gjennomgående høyere. Særlig bekym
ringsfull er situasjonen med hensyn til hiv/aids og 
tuberkulose. Også livstilssydommer, som hjerte
og karsykdommer og andre helseproblemer forår
saket av feil ernæring, tobakk, alkohol, narkotika, 
vold og ulykker utgjør en vel så stor byrde som 
smittsomme sykdommer. Det legges derfor stor 
vekt på helsesamarbeidet med nærområdene in
nen de ulike fora omtalt i kapittel 2. 

Handlingsplanen for barn og unge i nærområdene 

Arbeidet med handlingsplanen er et tverrsektorielt 
prosjekt mellom Nærområdegruppen under EK-S, 
Gruppen for barne- og ungdomskultur i Norden 
(BUK) og Nordisk Skolesamarbeid (NSS). 

Det har vært lagt vekt på utvikling av et system 
for håndtering av prosjekter og konkretisering av 
tiltak og de nordiske informasjonskontorene i nær
områdene har hatt en sentral rolle i dette arbeidet. 
Både frivillige organisasjoner, offentlige myndig
heter (fylker og kommuner) og forskningsinstitu

sjoner har fått støtte til prosjekter gjennom hand
lingsplanen. Arbeidet følges opp gjennom årlige 
aksjonsplaner og gruppen rapporterer til EK-S. 
Handlingsplanen initierer prosjekter av tverrsekto
riell karakter på helse-, sosial-, kultur- og skoleom
rådet. Målgruppen er utsatte barn og unge i nær
områdene, og hovedfokus er prosjekter i Nord-
vest-Russland i tråd med nærområdestrategien. 
Det har i særlig grad vært aktuelt å prioritere pro
sjekter som har som formål å bygge opp kompe
tanse på alternative måter å utøve omsorg for utsat
te barn og unge på. Andre områder som spesielt 
skal prioriteres fremover er forebyggende arbeid 
mot rus, særlig gjennom holdningsarbeid i skoler 
og fritidstilbud. Barne- og familiedepartementet, 
sosialdepartementet og helsedepartementet har et 
tverrfaglig ansvar for å følge opp dette arbeidet. 

Det nordiske WHOsamarbeidet 

I WHO-sammenheng utgjør det nordiske samar
beidet en plattform av avgjørende betydning. Sam
arbeidet har form av nordiske samråd i forbindelse 
med møtene i de styrende organer, og felles tilnær
ming i saker der grunnlaget er til stede. Tradisjo
nen med en nordisk plass i de styrende organene 
videreføres. I inneværende treårsperiode innehar 
Island den nordiske plassen i WHOs styre og Dan
mark i det faste arbeidsutvalget for Regionalkomi
téen for Europa. I 2012 vil det være aktuelt å stille 
Norges kandidatur til valg til WHOs styre. 

Alkoholpolitikk 

Nærings- og forbruksinteressene knyttet til bruk 
av alkohol må veies opp mot de sosiale og helse
messige konsekvensene. Internasjonalt kan økt 
globalisering og internasjonale handelsavtaler be
grense de nasjonale rammene for bruk av kontroll 
og regulering som alkoholpolitiske virkemidler. 
Det er derfor et sentralt mål for Regjeringen å bi
dra til at alkoholpolitiske spørsmål kommer høye
re opp på dagsordenen både i europeiske og globa
le fora. Fellesnordisk støtte til nye initiativ på dette 
området er av stor viktighet. 

Sosialministeren og helseministeren avtalte i 
2003 å løfte alkoholområdet på dagsorden i inter
nasjonale fora, i første omgang med vekt på WHO. 
På nordisk ministerrådsmøte i Karlskrona i august 
2003 fikk initiativet til å løfte alkoholpolitikken på 
dagsorden i internasjonale fora uformell tilslutning 
fra svensk og islandsk side. Med utgangspunkt i 
drøftinger i den nordiske gruppen er alkohol og 
folkehelse nå satt tydelig på dagsordenen både i 
WHOs Europaregion og WHO globalt. Verdens 
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helseforsamling vedtok i mai 2004 en resolusjon 
om helsefremmende arbeid og livsstil som bl.a. 
forutsetter at WHO i 2005 legger frem en rapport 
om organisasjonens fremtidige arbeid med alko
hol. I denne fasen er det av avgjørende betydning 
at initiativet får bred støtte internasjonalt. 

På norsk initiativ og med økonomisk støtte fra 
Nordisk Ministerråd er det etablert en database 
for overvåking av markedsføringen av alkohol i 
Norden. 

Personer med nedsatt funksjonsevne 

Nordisk Samarbeidsorgan for Handikappspørsmål 
(NSH), har i 2003 fulgt opp prosjekter og tiltak 
som fremmer like muligheter for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. I samarbeid med Nordisk 
handikappolitisk råd har hovedfokus vært rettet 
mot å øke bevisstheten og informasjonen om prin
sippene for universell utforming av bygninger, ute
miljø, produkter og tjenester slik at disse kan bru
kes av alle. Norge har i 2003 søkt å synliggjøre 
NSH sine primære oppgaver innenfor helse- og so
sialområdet samt bidra til at ulike deler av Nordisk 
Ministerråd i større grad forholder seg til situasjo
nen for personer med nedsatt funksjonsevne. En 
handlingsplan for Nordisk Ministerråd er under 
utforming for å fremme sektoransvarsprinsippet 
og prinsippene om universell utforming. 

Fattigdom og sosial utstøtning 

Siden nordisk ministermøte i Svolvær 13.–14. juni 
2002 har det blitt innledet et tettere samarbeid mel
lom de nordiske landene for å forebygge fattigdom 
og sosial utstøtning. Som en forberedelse til minis
terrådsmøtet og i anledning sitt formannskap i 
Nordisk Ministerråd inviterte Norge de nordiske 
sosial- og helseministerier til en ekspertkonferan
se om temaet 3.–4. juni s.å. På konferansen ble det 
enkelte lands handlingsplan mot fattigdom og so
sial utstøtning presentert, det ble holdt forskerinn
legg og deltakerne drøftet videre samarbeid på fel
tet i regi av Nordisk Ministerråd. Blant annet ble 
det fremmet forslag om en årlig ekspertkonferanse 
der de nordiske landene utveksler erfaringer og 
lærer av hverandre i forhold til forskning, planleg
ging, tiltak og virkemidler. Sverige har under sin 
formannskapsperiode arrangert et nordisk eks
pertseminar om kunnskapsbasert sosialt arbeid 
som et ledd i arbeidet mot fattigdom og sosial ut
støtning (14.–15. mai 2003). Det nordiske samar
beidet støtter opp om landenes deltakelse i EUs 
rammeprogram for bekjempelse av fattigdom og 
sosial utstøtning, og gjennomføringen av den na

sjonale tiltaksplanen mot fattigdom, jf. St.meld. nr. 
6 (2002–2003). 

Sosialdepartementet har i 2003 fulgt opp dette 
arbeidet med å planlegge en europeisk fattigdoms
konferanse i tilknytning til deltakelsen i EUs hand
lingsprogram for sosial inkludering. Konferansen, 
som også hadde bred deltakelse fra de nordiske og 
baltiske landene, samlet 185 deltakere i Oslo 5.–6. 
februar 2004. 

I mai 2004 ble det i regi av Nordisk Ministerråd 
og European Social Platform avholdt et seminar i 
København der de nordiske land, inkludert Norge, 
presenterte sine nasjonale handlingsplaner for å 
bekjempe fattigdom med særlig vekt på å belyse 
kommunenes og andre lokale aktørers rolle i ar
beidet. 

I oktober 2004 er Norge v/Sosialdepartemen-
tet invitert til et seminar i Århus i regi av Socialmi
nisteriet som har til hensikt å belyse erfaringer 
med gjennomføringen av tiltaksplanen sett fra de 
nordiske sosialdepartementenes ståsted. 

Et prioritert innsatsområde i Regjeringens til
taksplan mot fattigdom er å utvikle og styrke bolig
løsninger tilknyttet oppfølgingstjenester for bo
stedsløse. Dette er også et arbeid som pågår i de 
andre nordiske landene. En nordisk konferanse 
om bostedsløshet ble arrangert i Oslo 14.–15. no
vember 2002. Det har i 2003 vært arbeidet med å 
planlegge en nordisk forskerkonferanse om bo
stedsløshet som vil bli avholdt i Oslo 22.–24. okto
ber 2004. 

IT og brukermedvirkning i sosiale tjenester 

Det svenske formannskapet satte i 2003 nordisk 
samarbeid om grenseoverskridende IT-støtte in
nen helse- og sosialsektoren på dagsorden. Det 
har siden det nordiske ministermøtet 18. – 19. au
gust i Karlskrona fra norsk side vært arbeidet med 
å bidra til en felles nordisk kartlegging av bruk av 
IT i helse- og sosialsektoren. På nasjonalt nivå føl
ges dette arbeidet opp innenfor rammen av en ny 
statlig handlingsplan «Samspill 2007». 

Samarbeid på trygdeområdet 

Nordisk sosialforsikringsgruppe (trygdegruppe) 
er oppnevnt av EK-S og har sitt mandat fra denne. 
Gruppen har som formål å følge de nordiske lande
nes implementering av den nordiske konvensjo
nen om trygd og løpende vurdere behov for end-
ringer i konvensjonen. Gruppen kan også drøfte og 
gi råd i konkrete enkeltsaker som er reist av lande
ne, og ellers diskutere generelle trygdespørsmål i 
nordisk sammenheng. Gruppen har representan
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ter fra både departements- og direktoratnivå i 
hvert av landene, og den møtes vanligvis to ganger 
pr. år eller etter behov. 

Den nordiske konvensjon om trygd av 15. juni 
1992 (i kraft fra 1. januar 1994) tilsvarer i hovedsak 
reglene i EØS-avtalen, men supplerer den for så 
vidt gjelder enkelte persongrupper og forhold. 
Reglene tar primært sikte på å koordinere trygde
rettighetene for personer som arbeider og/eller 
oppholder seg i forskjellige avtaleland over livslø
pet. Nærmere informasjon er gitt i brosjyren «De 
nordiske sosialkonvensjoner – en kort oriente
ring», utgitt av Nordisk Ministerråd, København. 

I regi av den nordiske sosialforsikringsgrup
pen ble forslag til ny trygdekonvensjon ferdigfor
handlet våren 2003. Den nye konvensjonen ble un
dertegnet av landenes sosialministere på minister
rådsmøtet i Karlskrona 18. august 2003. I løpet av 
høsten/vinteren har alle landene godkjent/ratifi-
sert den nye konvensjonen. Stortinget godkjente 
konvensjonen den 5. mars 2004 og den ble endelig 
ratifisert i Statsråd den 9. mars 2004. Den nye kon
vensjonen trer i kraft 3 mnd. etter at alle landene 
har meddelt det danske utenriksministeriet at den 
er godkjent. Det tas sikte på ikrafttredelse i løpet 
av 2004. 

Den nye konvensjonens hovedsakelige formål 
er å sikre at reguleringen av internordiske trygde
spørsmål i fremtiden ikke skal komme i konflikt 
med EU/EØS-reglene om koordinering av trygde
rettigheter (Rådsforordning 1408/71). 

Konvensjonen omfatter de fleste ordinære ytel
ser på trygdeområdet, og i tillegg faller nå også bi
dragsforskott inn under konvensjonens anvendel
sesområde. Konvensjonen gjelder for alle som er 
eller har vært omfattet av lovgivningen i et nordisk 
land, samt familiemedlemmer eller etterlatte som 
avleder rettigheter fra en slik person. I tillegg til å 
gjelde personer som er omfattet av EØS-avtalens 
trygderegler, sikrer den nye konvensjonen også 
trygderettighetene for dem som faller utenfor dis-
se reglene, dvs. først og fremst ikke-yrkesaktive og 
statsborgere fra tredjeland. 

Permanente komitéer 

Nordisk sosialstatistisk komité (NOSOSKO) har 
som formål å legge et grunnlag for en best mulig 
sammenlignbar sosial- og trygdestatistikk for de 
nordiske land. Fra og med statistikkåret 1994 er 
det lagt opp til årlige publikasjoner i serien «Sosial 
trygghet i de nordiske land». Sammenlignbar sta
tistikk og utgiftsdata for året 2002 vil foreligge høs
ten 2004. Fra og med 1999 har NOSOSKO lagt opp 
til å presentere særskilte tema i publikasjonen. Te

maet for 2002-utgaven var finansiering av sosial- og 
helseutgifter i de nordiske landene på 1990-tallet. 
Temaet for 2003-utgaven var levekår for enslige 
forsørgere, mens temaet for 2004-utgaven er per
sonal og personalstatistikk i nordisk eldreomsorg. 

Nordisk medisinalstatistisk komité (NOMES
KO) har som formål å skape grunnlag for sammen
lignbar helsestatistikk i de nordiske landene, samt 
ta initiativ til utviklingsprosjekter som ifølge man
datet er følgende: 
–	 Nordisk koordinering innenfor rammen av ko

mitéens arbeidsområde 
–	 Samarbeid med Nordens nærområder 
–	 Følge annen utvikling i medisinalstatistiske 

spørsmål. 

NOMESKO er et viktig forum for nordisk og annet 
internasjonalt samarbeid. Det er etablert samar
beid med WHO, EUROSTAT og det nordiske sen
teret for klassifikasjoner i helsetjenesten. Det er 
også utviklet et samarbeid med de baltiske lande
ne og utgitt publikasjoner om dødsårsaksstatistikk 
og sykdomsklassifisering («Nordic/Baltic health 
statistics»). NOMESKO publiserer årlig «Health 
Statistics in the Nordic Countries». Hvert år inne
holder publikasjonen en spesiell temaseksjon. Te
maet i 2004-utgaven er «Vård på lika vilkor». For 
neste års publikasjon blir temaet «Barns helse». 
Etter oppdrag fra Nordisk Ministerråd har NO
MESKO, i samarbeid med NOSOSKO, utarbeidet 
indikatorer for bærekraftig utvikling på helse- og 
sosialsektoren. En arbeidsgruppe planlegger vide
reføring av arbeidet. Noen eksempler på andre 
sentrale oppgaver er: Statistikk for ikke innlagte 
pasienter, revisjon av personalstatistikken, statis
tikk vedrørende helseøkonomi og legemiddelsta
tistikk. 

Det er fastlagt en arbeidsfordeling mellom NO
MESKO og det nordiske senteret for klassifikasjo
ner. NOMESKO skal ha som hovedoppgave å ar
beide med helsestatistikk, mens arbeidet med 
klassifikasjoner og kodeverk er lagt til klassifika
sjonssenteret. Siden dette er to områder som hen-
ger sterkt sammen, er det nødvendig med et nært 
samarbeid. I praksis fungerer dette bl.a. ved at de
legatene til NOMESKO også er med i styret for 
klassifikasjonssenteret. 

Det nordiske senteret for klassifikasjon av syk
dommer i Uppsala er et WHO «Collaborating Cen
ter». Senteret er finansiert av de nordiske helse
myndighetene etter en nordisk fordelingsnøkkel. 
Senteret har både en funksjon som koordinerende 
organ for arbeidet med kodeverk og klassifikasjo
ner i Norden og som koordinator for kommunika
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sjonen mellom landene og WHO. Senteret har et 
nært samarbeid med NOMESKO. 

De to klassifikasjonene ICD-10 og ICF, som er 
utgitt av WHO, er sentrale oppgaver for senteret. 
For den internasjonale sykdomsklassifikasjonen 
ICF-10 er senterets oppgaver først og fremst ved
likehold og oppdateringer. For ICF (internasjonal 
klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og 
helse) som WHO vedtok i 2001, har senteret en 
viktig samordnende funksjon i arbeidet med å inn
føre klassifikasjonen i de nordiske landene. Sente-
ret har en egen enhet, NordDRG, for arbeidet med 
DRG (diagnoserelaterte grupper) som bl.a. nyttes i 
norsk innsatsstyrt finansiering (ISF). 

Institusjoner 

Innen sosial- og helseområdet er det etablert seks 
institusjoner som skal bidra til tettere nordisk sam
arbeid. Dette omfatter Nordisk nemnd for alkohol 
og narkotikaforskning (NAD), Nordisk samar
beidsorgan for handikappspørsmål (NSH), Nor-
disk utdannelsessenter for døvblindepersonal 
(NUD), Nordisk utdanningsprogram for utvikling 
av sosialtjenesten (NOPUS), Nordisk institutt for 
odontologisk materialprøving (NIOM) og Nordis
ka högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). 
Størsteparten av sektorens midler er knyttet til dis-
se institusjonene. 

Nordisk utdanningsprogram for utvikling av 
sosiale tjenester (NOPUS) er en institusjon under 
Nordisk Ministerråd for etter- og videreutdanning 
av ledere og nøkkelpersonell innen den sosiale 
sektor i Norden. I årene 1998/1999 ble virksomhe
ten evaluert, og en nordisk arbeidsgruppe fikk i 
oppdrag å foreslå innhold og form for et sosialfag
lig videreutdanningstilbud på nordisk nivå. På den-
ne bakgrunn har institusjonen gjennomgått en om
organisering, og utdanningen vil nå i hovedsak bli 
gjennomført i samarbeid med etablerte universitet 
og høyskoler. Institusjonen har kontorer i Malmø. 

Nordisk institutt for odontologisk materialprø
ving (NIOM) er et kompetansesenter og rådgiven
de organ for de nordiske helsemyndigheter, tann
helsetjenesten i Norden og for innbyggerne. Kjer
nevirksomheten er knyttet til forskning og fagut
vikling på tannbehandlingsmaterialer og materia
lenes egenskaper og bivirkninger. Forskning ut
gjør kunnskapsgrunnlaget for NIOMs bidrag i in
ternasjonalt standardiseringsarbeid, materialprø
ving og -testing og informasjonsvirksomhet. 
Nordiske gjesteforskere og samarbeid med fagmil
jøer i Norden bidrar til et bredt faglig nettverk. 

NIOMs bredde i kunnskap og internasjonal 
anerkjennelse innen forskning og laboratorietes

ting innebærer at medarbeidere på NIOM er gitt 
sentrale verv i internasjonale standardiseringsko
mitéer og i arbeidsgrupper eller komitéer innen 
EØS-området for medisinsk utstyr og tekniske 
kontrollorgan. NIOMs internasjonale renommé og 
posisjon bidrar til at produsenter etterspør og kjø
per materialprøvinger eller testinger fra NIOM. 

NIOM har i 2003 videreutviklet nettverksamar
beidet med nordiske forskningsinstitusjoner, og 
har gjennomført en investeringsplan i samsvar 
med en vedtatt strategisk investeringsplan for 
2002–2004. Investeringene skal sette NIOM i 
stand til å kunne konkurrere om eksternt finansier
te oppdrag innenfor NIOMs kjernevirksomhet. 
Det ble ansatt ny instituttsjef sommeren 2003. 

Som følge av vedtak under det nordiske helse
og sosialministermøtet på Åland i august 2001 er 
sertifiseringsvirksomheten ved NIOM skilt ut som 
en egen virksomhet fra 1. januar 2004. NIOM Cer
tification er organisert som en stiftelse med Helse
departementet som stifter, og forutsettes å være 
selvfinansiert. 

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap 
(NHV) er en institusjon som skal ivareta høyere ut
danning og forskning innenfor området folkehel
sevitenskap. NHV gir ulike grupper av personell 
innen helse- og sosialtjenesten forskjellige former 
for folkehelseutdanning. NHV utgir publikasjoner, 
lager utredninger og arrangerer konferanser. 

I 2003 ble nytt kursprogram for Master of Pu
blic Health (MPH) utarbeidet da flere og flere av 
studentene ved NHV ønsker å ta en MPH-eksa-
men. Det nye programmet innebærer at man antas 
til hele masterutdanningen fra starten av og ikke 
først i slutten av kursrekken gis mulighet til å full
føre med en MPH-eksamen. Fortsatt gis det mulig
het til kun å følge enkeltkursene. 

I 2003 ble også forskerutdanningen ved NHV 
revidert, og ny forskningspolicy innen folkehelse
vitenskap ble profilert mot helsefremmende ar
beid, særlig rettet mot barn og ungdom, og mot 
helseadministrasjon. 

Finansieringsordningen for NHV har tidligere 
vært slik at det var uforutsigbart hvor mye hvert 
land måtte bidra med. Under EK-S møtet på Island 
i april i 2003 ble det enighet om en ny finansie
ringsmodell som gir større forutsigbarhet for med
lemslandenes budsjetter. I den nye finansierings
modellen, som tas i bruk fra 2004, deles finansie
ringen i to deler. Grunnfinansieringen vil utgjøre 
30 prosent og virksomhetsfinansieringen 70 pro-
sent av det totale budsjettet. Grunnfinansieringen 
fordeles på landene etter den nordiske nøkkelen 
som fastsettes av Ministerrådet hvert år, mens 
virksomhetsfinansieringen fordeles i forhold til 
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hvor mange studentmåneder hvert enkelt land har 
benyttet i løpet av de siste tre årene forut for året 
da beregningen gjøres. 

Formell godkjenning av skolens eksamener 
har lenge vært et problem. Hvert enkelt nordisk 
land har sine egne lover og regler for universiteter 
og høyskoler. NHV er en nordisk høyskole og har 
derfor ingen egen lov for sin virksomhet. Studen
ter som har eksamen/tentamen fra NHV, har der-
for tidligere måttet søke om å få godkjent slike 
eksamener på individuell basis dersom de fortsatte 
på nasjonalt universitet eller høyskole. Det aktuel
le nasjonale universitet eller høyskole har i hvert 
enkelt tilfelle måttet ta standpunkt til om den ak
septerte den aktuelle eksamen/tentamen i en stør
re fagkrets. Den svenske regjeringen besluttet i 
juli 2003 å ta opp NHV i den svenske høgskoleord
ningen. Beslutningen medfører at eksamener fra 
NHV blir å sidestille med eksamener fra svenske 
høyskoler, og vil også kunne inngå som del av en 
høyskole- eller universitetsgrad i de øvrige nordis
ke land. 

Samarbeid i Norden på sosialtjenesteområdet 

En ny nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosia
le tjenester trådte i kraft 1. oktober 1996. Konven
sjonen omfatter bestemmelsene om sosialhjelp og 
sosiale tjenester og bidragsforskott fra den nordis
ke konvensjonen om trygd fra 1981, samt visse 
andre bestemmelser. Konvensjonens siktemål er å 
sidestille nordiske borgeres rett til sosiale tjenes
ter m.v. ved opphold i et nordisk land. 

Nordisk Råds sosialpolitiske komite (EK-S) har 
i 2001 oppnevnt en nordisk arbeidsgruppe med 
mandat å overvåke iverksettingen av konvensjo
nen, samt å være rådgivende organ overfor lande
ne. Arbeidsgruppen som har en representant fra 
hvert av de nordiske land skal også løpende vurde
re behov for endringer i konvensjonen som følge 
av endringer i nasjonal lovgivning. 

Nordisk prosjekt om demens 

Hovedmålet for det 3-årige nordiske prosjektet er å 
oppnå bedre kvalitet i tjenestetilbudet til personer 
med demens i de nordiske landene. Norge ved So
sial- og helsedirektoratet leder prosjektet med fag-
lig bistand fra Nasjonalt kompetansesenter for al
dersdemens. Det er oppnevnt en styringsgruppe 
for prosjektet som ledes av Sosial- og helsedirek
toratet. I tillegg deltar 1 representant fra Nasjonalt 
kompetansesenter for aldersdemens, 1 represen
tant fra Socialdepartementet i Sverige og 1 repre
sentant fra Socialstyrelsen i Danmark. 

Prosjektet har opprettet en Internettside: 
www.helseutdanning.no/nordic. Denne er nå un
der bearbeiding og skal oppdateres med aktuell lit
teratur, forskningsrapporter, utviklingstiltak og 
gode eksempler fra alle de nordiske landene. Ar
beidet med innsamling pågår i regi av Nasjonalt 
kompetansesenter for aldersdemens som også er 
ansvarlig for oppdatering og drift av nettportalen 
så lenge prosjektet pågår. Hvert enkelt land er an
svarlig for å spre informasjon om prosjektet og å 
komme med faglige bidrag. 

Styringsgruppen har besluttet at de prioriterte 
områdene for prosjektet skal være: 
–	 Tjenester til personer med demens som har mi

noritetsbakgrunn 
–	 Lovverket 
–	 Diagnostisering og utredning 
–	 Yngre personer med demens 
–	 Gode tjenestetilbud 
–	 Pårørendearbeid. 

Til hvert av de prioriterte områdene vil det bli ned
satt en arbeidsgruppe bestående av to ressursper
soner fra hvert deltakerland. Arbeidsgruppenes 
hensikt er å utveksle erfaringer og kunnskap på de 
utvalgte temaområdene. I tillegg vil arbeidsgrup
pene få ansvar for å innhente aktuelt stoff til inter
nettsiden. Det planlegges en dagssamling for te
magruppene høsten 2004. Målet er at den enkelte 
arbeidsgruppe skal få oversikt over forskning, ut
veksle erfaringer og gode tiltak innenfor det enkel
te tema. Videre er det en forutsetning at arbeids
gruppen bearbeider kunnskapen og gjør den til
gjengelig slik at andre land kan nyttiggjøre seg 
denne i videre planarbeid, utvikling og opplærings
tiltak. 

Åland og Finland har trukket seg ut av prosjek
tet, men er informert og har mulighet til å benytte 
seg av den kunnskap som blir tilgjengelig via net
tet. Prosjektet finansieres av Nordisk Ministerråd 
og de deltagende landene. Norge har bidratt med 
kr 300 000 i 2003 og kr 250 000 i 2004. 

Antibiotikaresistens 

Samarbeidet mellom de nordiske land angående 
antibiotikaresistens skjer fortrinnsvis mellom smit
teverninstituttene i de nordiske land. Disse insti
tuttene har årlige samarbeidsmøter, hvor bl.a. anti
biotikaspørsmål er på dagsorden. Også de baltiske 
land er trukket inn i dette samarbeidet. 

Helseberedskap 

De nordiske land har lang tradisjon for helsebered
skapssamarbeid, gjennom Nordisk helsebered
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skapskonferanse og ulike faglige nettverk, innen
for atomulykkesberedskap, smittevern, kjemika
lieberedskap, katastrofemedisin, brannskadehånd
tering, med mer. For enkeltområder har samarbei
det vært forankret i formelle samarbeidsavtaler, 
som Nordic Mutual Emergency Assistance Agree
ment in Connection with Radiation Accidents av 
1963. Men en helhetlig ramme for samarbeidet har 
manglet. 

Etter 11. september 2001 ble det foretatt en 
gjennomgang av status av beredskapen. Det ble 
innledet dialog mellom de nordiske helseministre
ne om et nærmere nordisk samarbeid på helsebe
redskapsområdet. På helseministermøtet den 5. 
mars 2002 i Oslo ble det fremmet forslag til straks
tiltak og langsiktige tiltak for å bedre den samlede 
nordiske helseberedskap med særskilt vekt på 
atom-, biologiske og kjemiske hendelser. I juni 
samme år ble Nordisk helseberedskapsavtale un
dertegnet på møte i Nordisk Ministerråd. Avtalen 
trådte i kraft 30. november 2003. Med grunnlag i 
avtalen er det senere undertegnet en erklæring om 
nordisk samarbeid ved et eventuelt utbrudd av 
kopper (Nordisk koppererklæring, undertegnet på 
møte i Nordisk Ministerråd august 2003). 

Formålet med den nordiske helseberedskaps
avtalen er å øke de nordiske lands samlede evne til 
å håndtere kriser og katastrofer. Avtalen skal leg
ge til rette for samarbeid om å forberede og utvikle 
helseberedskapen i forhold til å håndtere kriser og 
katastrofer. 

Avtalen retter seg mot kriser og katastrofer ge
nerelt, men med særlig fokus på atom-, biologiske 
og kjemiske hendelser. Avtalen omfatter forbere
delser av beredskapstiltak og assistanse i tilfelle 
kontraherende stat rammes av krise eller katastro
fe. Avtalen kommer i tillegg til Nordisk rednings
tjenesteavtale av 20. januar 1989, og gjelder ikke 
dersom behov for assistanse omfattes av Nordisk 
redningstjenesteavtale. Avtalen skal ikke være til 
hinder for at de nordiske land oppfyller sine folke
rettslige forpliktelser eller deltar i internasjonalt 
samarbeid. Innenfor rammen av avtalen kan kom
petente myndigheter inngå avtaler på enkeltområ
der. 

Det land som har formannskapet i Nordisk Mi
nisterråd har ansvar for at helseministrene i de 
nordiske land møtes for å diskutere problemstillin
ger innenfor avtalens virkeområde. Den praktiske 
gjennomføringen av avtalen ivaretas gjennom kon
takt og samarbeid mellom kompetente myndighe
ter. Det er etablert en nordisk samarbeidsgruppe 
med ansvar for erfaringsutveksling, samt å funge
re som en styringsgruppe for oppfølgingen av hel
seberedskapssamarbeidet. Gruppen består av re

presentanter fra helsedepartementene og relevan
te direktorater i de nordiske land. I tillegg eksiste
rer det faglige nettverk og arbeidsgrupper innen
for ulike områder, blant annet atomulykkesbered
skap, smittevern og biologiske hendelser, kjemis
ke hendelser, innkjøps- og logistikksamarbeid, ut
vikling av prinsipper og prosedyrer og kompetan
seutvikling. Det er bl.a. inngått en samarbeidsav
tale mellom Sverige og de øvrige nordiske landene 
om bruk av det svenske laboratoriet med høyeste 
sikkerhetsnivå (P4-laboratoriet) i Stockholm. Avta
len gir rett for andre nordiske land til å få analysert 
prøver ved laboratoriet ved behov. 

I tiden fremover vil det være en prioritert opp
gave å gjennomføre og videreutvikle det nordiske 
helseberedskapssamarbeidet i tråd med nordisk 
helseberedskapsavtale. 

Det er et mål å oppnå god sammenheng mel
lom det nordiske helseberedskapssamarbeidet og 
Norges samarbeid innenfor andre internasjonale 
organisasjoner, herunder FN/WHO, EU og NA
TO. Dette må ses i lys av at et foreliggende forslag 
til revisjon av WHOs internasjonale helseregle
ment åpner for forsterket samarbeid mellom nabo
land om helseberedskapsspørsmål. Når EUs Sen
ter for smittsomme sykdommer etter planen blir 
etablert i Stockholm i 2005, vil smittevernsamar
beidet mellom EUs medlemsland bli styrket. Nor
ge arbeider med sikte på å bli deltaker i senterets 
aktiviteter. Med utgangspunkt i at senteret plasse
res i et nordisk land, vil dette etter alt å dømme 
også bidra til å utvikle det nordiske samarbeidet på 
smittevernområdet. 

Helsepersonell 

Under den norske formannskapsperioden i 2002 
tok Helsedepartementet initiativ til et nordisk sam
arbeid om felles statistikkutvikling på helseperso
nellfeltet. Det ble avklart at statistikken i de enkel
te land er ganske forskjellig. Det ble også ansett 
som urealistisk å få til et felles system for statistikk 
som kunne brukes som grunnlag for vurdering av 
fremtidig behov for utdanning av de enkelte perso
nellgrupper. 

I etterkant av dette arbeidet er det etablert et 
samarbeid på direktoratsnivå mellom Sosial- og 
helsedirektoratet, Sundhetsstyrelsen i Danmark 
og Socialstyrelsen i Sverige. I dette samarbeidet 
blir spesielt tilbud og etterspørsel av personell
grupper som erfaringsmessig er mobile på tvers av 
landegrensene vurdert i et nordisk perspektiv. Det 
anses ikke som aktuelt å lage en nordisk enhetlig 
modell for tilbud og etterspørsel etter helseperso
nell i Norden. Hvert land må utvikle sine egne pro
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gnoseverktøy. De angitte myndighetsorganer vil 
så møtes regelmessig for å diskutere rapporter, 
metoder og resultater. Resultatet av diskusjonene 
vil så måtte inngå i de råd som gis de respektive de
partementer i landene. De gruppene som spesielt 
er interessante i et nordisk perspektiv er sykepleie
re, leger og tannleger. 

Psykisk helse 

Det er tatt initiativ til å vurdere felles nordiske ut
fordringer og behov for samarbeid innen barn og 
unges psykiske helse. Sosial- og helsedirektoratet 
har igangsatt arbeid med å utvikle kvalitetsindika
torer for barns psykiske helse. Dette vil bli frem
met som et konkret forslag gjennom Norges delta
kelse i NOMESKO-samarbeidet. 

Nasjonalt folkehelseinstitutt er gitt i oppdrag å 
følge opp og vurdere etablering av lignende nett
verk for forskning på forebygging av psykiske li
delser hos barn og unge, som vi i dag har på be
handlingsforskning. Dette arbeidet er påbegynt og 
vil bli videreført. 

Sosial- og helsedirektoratet etablerte i 2002 et 
samarbeid med Sverige i forbindelse med utred
ning av tilbudet innen ADHD i Norge. Det nordis
ke samarbeidet og felles møte med alle nordiske 
land vil bli fulgt opp. 

Strålevernsamarbeidet 

Strålevern-, atomsikkerhet- og atomberedskaps
myndighetene i de nordiske landene har samarbei
det nært gjennom en årrekke. I Norge er det Sta
tens Strålevern som har disse tre rollene. Det av
holdes nordiske sjefsmøter to ganger i året der det 
legges føringer for konkret prosjektsamarbeid, 
faglig utvikling og kvalitetssikring i strålevernar
beid. Det fokuseres særlig på områder hvor nor-
disk fellesinnsats kan bidra til optimal ressursbruk 
i arbeidet med å etablere nye normer og retnings
linjer. Nordisk utviklet samsyn kan bidra kon
struktivt til utvikling av normer og retningslinjer 
innenfor FN-organisasjoner (først og fremst Det 
internasjonale atomenergibyrå, IAEA) og innenfor 
OECD. Også når det gjelder Euratom, hvor Sveri
ge, Danmark og Finland er tilsluttet, kan Norge bi
dra til utviklingen gjennom det nordiske samarbei
det. Sjefsmøtet behandler rapporter og innspill fra 
arbeidsgrupper som også forestår løpende infor
masjonsutveksling. Sjefsmøtet fungerer som en 
embetsmannskomité, selv om dette samarbeidet 
ikke er koplet til Nordisk Ministerråd. 

De ovennevnte myndighetene i Norden finansi
erer i tillegg et omfattende FoU-program, Nordisk 

kjernesikkerhetsforskning (NKS). Programmet 
som nå løper har to hoveddeler, en reaktordel som 
omhandler sikkerhet ved atomanlegg og en bered
skapsdel som omhandler atomberedskap inklusive 
utslippsprognoser og radioøkologiske problemstil
linger. De årlige budsjetter er på ca. 10 MDKK, 
hvorav Statens Strålevern bidrar med ca. 1 MDKK. 

Programmet gir konkrete faglige resultater, bi
drar til nordisk samsyn og sikrer et bredt og vel
fungerende kontaktnett. Dette nettverket er særlig 
viktig for Norge og Island, som ikke er tilknyttet 
EU. NKS har for tiden norsk formann. 

Norge samordner sin bilaterale innsats på 
atomsikkerhetsområdet i de baltiske land og Russ-
land med de øvrige nordiske landene. Flere kon
krete atomsikkerhetsprosjekter i Russland og Bal
tikum utføres i samarbeid mellom Norge og ett el
ler flere av de andre nordiske landene. Likeledes 
foregår det nordisk samarbeid også innenfor multi
laterale arenaer som for eksempel Østersjørådet 
og Barentsrådet. 

5.14 Arbeidsmarked og arbeidsmiljø 

Nordisk Ministerråds samarbeid på arbeidsmar
keds- og arbeidsmiljøområdet for tidsrommet 
2001–2004 har full sysselsetting og det gode arbeid 
som to viktige hovedmål. De enkelte formann
skapsland har hatt temaer som utdyper ulike 
aspekter av disse hovedmålene. 

Sveriges tema Integrasjon Norden i 2003 om
fattet integrasjon i de enkelte nordiske land, med 
vekt på integrering av innvandrere. Det omfattet 
integrasjon mellom de nordiske land og dermed 
fortsatt fokus på forhold som hemmer utnyttelsen 
av det åpne nordiske arbeidsmarkedet. Det omfat
tet integrasjon mellom de nordiske landene og 
nærområdene, særlig de baltiske landene. Og det 
omfattet integrasjon i det europeiske samarbeidet 
med fokus på hvordan de nordiske land kan støtte 
hverandre gjensidig i EU. 

En sammenlignende analyse av innvandrernes 
integrasjon på de nordiske arbeidsmarkedene 
samt en vurdering av effekten av EUs utvidelse på 
arbeidskrafttilbudet i Norden, startet under det 
norske formannskapet i 2002 og ble fullført under 
det svenske formannskapet. Rapporten «Arbete til 
alla – en nordisk profil för en öppen europeisk ar
betsmarknad» ga et godt utgangspunkt for drøftin
ger både om integrasjon innen de nordiske land og 
integrasjon mellom Norden og Baltikum. 

Den var blant annet grunnlaget for et sympo
sium om innvandrernes integrasjon på det nordis
ke arbeidsmarkedet og om de utfordringene for 
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integrasjonspolitikken som kan følge med inn
vandring av arbeidskraft fra de nye medlemslande
ne i EU. Symposiet rettet seg mot representanter 
fra statlige myndigheter, kommuner, partene og 
enkelte bedrifter. Rapporten ga mulighet for en 
komparativ gjennomgang og vurdering av de nor
diske lands initiativer for å integrere innvandrere 
på arbeidsmarkedet. 

Rapporten tjente også som bakgrunnsmateria
le for et møte mellom de nordiske arbeidsministre
ne og arbeidsministre fra de baltiske land og Polen 
høsten 2003. Møtet åpnet for nyttig utveksling av 
synspunkter på utfordringene som både de nordis
ke land og de nye EU-medlemsland blir stilt over-
for ved økt mobilitet på arbeidsmarkedet. Det ble 
besluttet å legge til rette for samarbeid på embets
plan om spørsmål knyttet til utvidelsen og om sam
arbeid knyttet til EU-spørsmål generelt. Som en 
følge av dette er EU-koordineringsgruppa under 
Embetsmannskomitéen for arbeidsmarked og ar
beidsmiljø utvidet med medlemmer fra de baltiske 
land og Polen. 

Alle de nordiske land har hatt arbeid på gang 
for å vurdere behovet for innføring av overgangs
ordninger ved utvidelsen av EU og EØS-avtalen. 
Temaet har vært drøftet på arbeidsministermøtet 
og på møter i embetsmannskomitéen. Landene 
har hatt stor nytte av denne informasjonsutvekslin
gen ved utformingen av de nasjonale overgangs
ordningene. Et forskningsprosjekt med en nordisk 
referansegruppe er satt ned for å følge utviklingen 
første året. 

Dialogen om hvordan en kan øke arbeidskraft
tilbudet ble ført videre gjennom et nordisk-baltisk 
seminar i Estland med fokus på tiltak for å bedre 
eldres deltakelse i arbeidslivet. Seminaret ga en 
bred beskrivelse av den demografiske utviklingen 
i de enkelte land, og av tiltak som var iverksatt for å 
få eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb. Det 
kom fram at utviklingen og problemene stort sett 
er de samme, men at de baltiske land står overfor 
enda større utfordringer. Det ble presentert gode 
eksempler fra bedrifter som har ført en aktiv perso
nalpolitikk for å legge bedre til rette for eldre ar
beidskraft. 

Seminaret konkluderte med at det ikke finnes 
en enkelt standardløsning, men at tiltak må settes 
inn på bred basis. De må omfatte insentiver for å 
bli i arbeid og sikte mot å fjerne forhold som trek
ker personer ut av arbeidslivet. Bedriftene må leg
ge opp til en annen personalpolitikk både for å re
kruttere eldre arbeidskraft og for å få den til å bli. 
Samtidig må en legge vekt på at eldre arbeidstake
re får mulighet for å videreutvikle sin kompetanse. 

Temaet til det islandske formannskapet i 2004 

om Nordens ressurser refererer til kulturarv og 
naturressurser, og også til innbyggerne, deres 
levekår, kompetanse og aktive deltakelse i sam
funns- og arbeidsliv. Målet for Islands sektorpro
gram på arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøområdet 
retter seg mot de ressurser og rikdommer som 
fins i menneskene selv, og hvordan disse på en god 
måte kan settes inn for å bedre miljø og levevilkår. 

Arbeidet med å utarbeide et nytt program for 
Nordisk Ministerråds samarbeid på arbeidsmar
keds- og arbeidsmiljøområdet er sluttført i første 
halvår. 

Programmet setter rammen for det nordiske 
samarbeidet på arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljø
feltet i neste fireårsperiode, fra 2005–2009. Det set
ter fokus på innsats for: 
–	 å øke tilbudet av arbeidskraft for å møte den de

mografiske utviklingen 
–	 å skape et aktivt og inkluderende arbeidsliv 

som motvirker utstøting 
–	 å fremme likestilling mellom kjønnene i arbei

det 
–	 å sette søkelys på arbeidshindringer og diskri

minering av utsatte grupper. 

Samarbeidet skal rettes både innad mot arbeids
livspolitikk innenfor Norden og utad mot nordisk 
arbeidslivspolitikk i samspill med EU/EØS og and
re internasjonale fora. 

Utkast til samarbeidsprogram lister opp en rek
ke konkrete problemstillinger som skal priorite
res. Disse reflekterer hovedutfordringer innenfor 
arbeidsmarked og arbeidsmiljøpolitikk i årene 
som kommer og gir retning for samarbeidet. 

Organisering av samarbeidet og arbeid i enkelte 
utvalg 

Embetsmannskomitéen for arbeidsmarkeds- og 
arbeidsmiljøspørsmål (EK-A) har det overordnede 
ansvar for iverksetting av de vedtak som treffes av 
arbeidsministrene (MR-A). Videre kan EK-A in
nenfor rammen av samarbeidsordningen på selv
stendig grunnlag initiere tiltak på feltet. EK-A skal 
også føre kontroll med virksomheten i underlig
gende utvalg, grupper, prosjekter m.v. Nordisk Mi
nisterråds samarbeidsprogram på arbeidsmar
keds- og arbeidsmiljøområdet 2001–2004 og de år
lige formannskapsprogram danner grunnlaget for 
utvalgenes arbeid. 

En egen EU-koordineringsgruppe behandler 
spørsmål knyttet både til arbeidsmarked og ar
beidsmiljøfeltet, i forkant av EUs rådsmøter for so
sial- og arbeidsministrene. Formålet med gruppen 
er å bidra til å koordinere landenes holdninger til 
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temaer som tas opp på rådsmøtene, og diskutere 
emnene ut fra en nordisk synsvinkel. I tillegg tar 
den opp problemstillinger som kan være felles for 
de nordiske landene, som regelverksutforming og 
den nordiske modellen i forhold til arbeidslivets 
parter. Gruppen gir norske myndigheter nyttig in
formasjon om aktuelle saker som behandles i EU, 
herunder saker som er EØS-relevante. Som nevnt 
over, er gruppen utvidet med medlemmer fra de 
baltiske land og Polen. 

En informasjonsgruppe for arbeidslivsspørs
mål under EK-A er redaksjonsråd for tidsskriftet 
Arbeidsliv i Norden/Tidsskrift for arbeidsmarked 
og arbeidsmiljø. 

På arbeidsmarkedsfeltet er det to utvalg under 
EK-A. Nordisk arbeidsmarkedsutvalg har ansvaret 
for det operative samarbeidet og skal videreutvikle 
arbeidsmarkedspolitikken i de nordiske land. Det 
skjer blant annet gjennom prosjekter og konferan
ser på området. Nordisk migrasjonsutvalg er ned
satt for å utveksle informasjon om spørsmål knyt
tet til migrasjonsområdet. Utvalget skal også dis
kutere nye initiativ til integrasjon av innvandrere 
og flyktninger, spesielt i tilknytning til arbeidsmar
kedet. 

På arbeidsmiljø- og arbeidsrettfeltet er det tre 
utvalg. Nordisk arbeidsmiljøutvalg skal styrke og 
utvikle det nordiske samarbeidet for bedre ar
beidsmiljø i landene. Det skjer gjennom informa
sjons- og erfaringsutveksling om mål og metoder 
samt initiering og oppfølging av felles prosjekter. 
Utvalget drøfter løpende arbeidsmiljømyndighete
nes virksomhet, herunder regelverksutvikling og 
tilsynsmetoder. 

Nordisk arbeidsmiljøforskningsutvalg skal ut
vikle det nordiske samarbeidet på arbeidsmiljø
forskningens område. Målet er å få frem bedre 
forskning gjennom å utnytte felles ressurser og gi 
vitenskapelig støtte til samarbeidsprosjekter. 
Forskningsutvalget bidrar til å koordinere de na
sjonale institutters forskning og til å iverksette pro
sjekter med nordisk nytte gjennom utredninger, 
felles metodeutvikling, felles databaseanvendelse 
og felles utarbeidelse av verktøy (spørreskjemaer 
mm). 

De to utvalgene har felles prosjektmidler. 
Nordisk arbeidslivs- og arbeidsrettsutvalg 

(NAU) skal ivareta samarbeidet om arbeidsliv og 
arbeidsrett. Utvalget er særlig opptatt av den øken
de internasjonaliseringens betydning for arbeidsli
vet og arbeidsretten i Norden. NAUs formål er i 
første rekke å utveksle informasjon om spørsmål 
på arbeidslivs- og arbeidsrettsområdet, samarbei
de om implementeringen av EU-direktiver og drøf

te spesielle felles nordiske arbeidsrettsproblem
stillinger. 

NIVA – Nordisk arbeidsmiljøutdannelse er en 
separat institusjon under EK-A. NIVA organiserer 
videreutdannelse av eksperter på arbeidsmiljø i 
Norden. Gjennom kurs og seminarer bidrar NIVA 
også til å forsterke det nordiske nettverket og til å 
knytte kontakter til eksperter utenfor Norden. NI
VA har egne «Baltikum-kurs» og gir stipend til del
takere fra de baltiske landene. 

På attføringsfeltet er det egne samarbeidsor
gan i tillegg til samarbeidet som skjer innenfor 
Embetsmannskomitéen for arbeidsmarkeds- og 
arbeidsmiljøspørsmål (EK-A). Nordisk handikap
politisk råd, som er et rådgivende og policy-ska-
pende organ for Nordisk Ministerråd, har som ho
vedoppgave å sørge for at hensynet til funksjons
hemmede blir tatt opp innenfor alle sektorområ
der. Rådet er tverrsektorielt sammensatt, og for 
hver sektor finnes et nordisk sektornettverk med 
representanter fra de respektive fagdepartemente
ne. Sektornettverket for arbeidsmarkedsspørsmål 
tar opp temaer knyttet til funksjonshemmedes 
situasjon på arbeidsmarkedet og dermed attføring. 

Petroleumstilsynets nordiske samarbeid på 
sikkerhets og arbeidsmiljøområdet 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Pet
roleumstilsynet deltar i North Sea Offshore Autho
rities Forum (NSOAF), hvor myndigheter med til
synsansvar for petroleumsvirksomheten til havs i 
åtte nordsjøland er representert. Blant de nordiske 
landene deltar Danmark, Færøyene, Norge og Sve
rige. Forumet utveksler erfaringer med tilsynet 
med sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomheten og 
arbeider blant annet for å utvikle ordninger som in
nebærer gjensidig aksept av kontroll- og dokumen
tasjonsarbeid utført i de forskjellige landene. Det 
er oppnådd resultater som gir effektiviseringsge
vinst både for myndigheter og industri, noe som 
igjen innebærer at ressursene kan settes inn mest 
mulig hensiktsmessig for å ivareta felles interesser 
med hensyn til beskyttelse av menneskers liv og 
helse, miljø og materielle verdier. 

Petroleumstilsynet samarbeider også bilateralt 
med landene rundt Nordsjøen, blant de nordiske 
landene særlig med Danmark, hvor Energistyrel
sen er den viktigste samarbeidspartneren. Det 
gjennomføres et årlig møte på ledelsesnivå, i til
legg til løpende kontakt i faglige spørsmål av gjen
sidig interesse for de to lands regulering av sikker
het og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. 
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5.15 Forbrukerpolitikk 

Grunnlaget for arbeidet på forbrukerområdet er 
Handlingsprogram for det nordiske konsument
samarbeidet til år 2004. 

Status 

Forbrukersektoren kjennetegnes av et bredt nor-
disk samarbeid mellom myndigheter, forbrukerin
stitusjoner, interesseorganisasjoner og forsknings
miljøer. Samarbeidet omfatter de aller fleste for
brukerpolitiske områder. Overordnede linjer for 
det nordiske arbeidet trekkes opp av embets
mannskomitéen (EK-K), og følges opp under de til
knyttede styringsgruppene, i form av utredninger, 
seminarer og nettverk. Resultatene utnyttes på na
sjonalt plan i forbrukermyndighetenes- og organi
sasjonenes daglige arbeid. 

Prioriteringer 2003/2004 

De overordnede mål i handlingsprogrammet er å 
styrke forbrukernes rettslige og økonomiske stil
ling, fremme deres rett til informasjon og undervis
ning og til å organisere seg for å beskytte sine in
teresser, samt ivareta helse og sikkerhet innenfor 
et økonomisk system som bygger på bærekraftig 
utvikling. 

For å oppfylle disse mål vil det nordiske forbru
kerpolitiske samarbeidet være rettet mot å: 
–	 Delta i og påvirke den europeiske utvikling på 

forbrukerområdet 
–	 Utvikle forbrukerpolitikken som et instrument 

i velferdssamfunnet 
–	 Innarbeide forbrukerpolitikken som en del av 

næringsutviklingen og -politikken 
–	 Innarbeide miljøaspektet i forbrukerpolitikken 
–	 Arbeide for å sikre de grunnleggende forbru

kerrettigheter i Nordens nærområder 
–	 Utvikle gunstige vilkår for forbruksforskning i 

Norden og internasjonalt 

På ministermøtet i september 2004 vedtok forbru
kerministrene et nytt samarbeidsprogram for for
brukersektoren for perioden 2005–2010. Hoved
vekten legges her på å styrke forbrukerbeskyttel
sen i Norden og det øvrige Europa, samt på å for
sterke forbrukernes frie valg og beslutningsgrunn
lag. Med utgangspunkt i samarbeidsprogrammet 
skal det utarbeides årlige handlingsplaner for sek
toren. 

Forbrukerøkonomi og informasjon 

En internettside med informasjon til forbrukerne 
om open source programvare ble ferdigstilt i 2003 

( www.nordicos.org). Siktemålet med siden er å gi 
informasjon om rimelige alternativer til de domine
rende programvareløsningene for PC, for på den 
måten å stimulere konkurransen i markedet. Det 
ble videre i 2003 samarbeidet nordisk om å utvikle 
et nettbasert multimedieprogram, «Sikker shop
ping», som skal ruste ungdom til å gjøre bevisste 
valg som forbrukere. En undersøkelse av «Nordis
ke forbrugeres etiske engagement» ble avsluttet i 
form av en rapport høsten 2003. Det mangeårige 
nordiske samarbeidet om å styrke undervisningen 
i forbrukeremner i skolen ble videreført. 

Forbrukerrett 

Styringsgruppen for juridiske spørsmål koordine
rer arbeidet med å styrke forbrukerens stilling i 
Europa og påvirke den europeiske utvikling på for
brukerområdet. Styringsgruppen har bl.a. initiert 
et samarbeid omkring direktivforslaget om urime
lig handelspraksis, som omfatter store deler av 
markedsføringsretten i Norden. Det har bl.a. vært 
avholdt et seminar hvor konsekvensene av de fore
slåtte direktivbestemmelsene ble diskutert. I for
bindelse med forslag om et direktiv på tjenesteom
rådet er det også avholdt et seminar som satte fo
kus på problemstillinger på forbrukerområdet. 

Samarbeidet om gjennomføringen av allerede 
vedtatte direktiver tar sikte på å få til en felles tolk
ning og forståelse av direktivene. Dette samarbei
det har vist seg å være nyttig fordi det også utveks
les bakgrunnsinformasjon om direktivene som 
ikke er tilgjengelig for EFTA-landene som ikke har 
vært med i vedtaksprosessen. Videre gir samar
beid om gjennomføring av direktiver mulighet for 
felles regler med høyere nivå av forbrukerbeskyt
telse enn direktivene legger opp til hvis landene 
ønsker dette. I 2004 er det blitt utarbeidet en utred
ning om direktivet om fjernsalg av finansielle tje
nester og hvordan direktivet best mulig fra et for
brukerståsted kan implementeres i de nordiske 
landene. Utredningen er senere blitt brukt som un
derlag av en nordisk departemental arbeidsgruppe 
som har ansvar for gjennomføringen av direktivet. 

Juridisk styringsgruppe har også som mål å vi
dereutvikle forbrukerlovgivningen i Norden. Av ut
redninger på dette området kan nevnes en rapport 
om mellommenns (formidlers) ansvar som er sær
lig aktuelt ved Internetthandel, samt en rapport om 
togpassasjerers rettigheter. I tillegg er det blitt ut
arbeidet en utredning om basistjenester på bank
området. 

Bærekraftig forbruk 

Den nordiske produktorienterte miljøstrategien 
ble vedtatt av miljø-, nærings- og konsumentmi
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nistrene i 2001. Strategien beskriver et sett av vir
kemidler som skal bidra til å minimalisere produk
tenes samlede miljøbelastning i et livssyklusper
spektiv, og inngår som ledd i den overordnede 
strategi for et bærekraftig Norden. En tverrsektori
ell arbeidsgruppe for integrert produktpolitikk 
(NMRIPP) ble etablert i 2002 for å følge opp strate
gien. Gruppen har sitt utspring i POMS (produk
torientert miljøstrategi)-gruppen fra 1998 og den 
tverrsektorielle gruppen mellom EK-miljø og EK
konsument. NMRIPP-gruppen legger stor vekt på 
å følge og påvirke arbeidet med integrert produkt
politikk (IPP) i EU. 

I 2004 har NMRIPP-gruppen blant annet bi
dratt med innspill til arbeidet med et nytt nordisk 
miljøhandlingsprogram for 2005–2008. Gruppen 
har også ført strategidiskusjoner dels som ledd i 
arbeidet med å fremme forslag om fortsatt arbeid 
etter at mandatet utløper 31. desember 2004. Det 
er knyttet særlige utfordringer til å engasjere samt
lige relevante sektorer i arbeidet med IPP. 

NMRIPP-gruppen har etablert fire undergrup
per som fokuserer på spesifikke temaer innenfor 
integrert produktpolitikk. Undergruppene styrer 
prosjekter og fremmer informasjonsutveksling 
mellom nordiske eksperter og myndigheter. Én 
undergruppe arbeider med miljøinformasjon til 
konsumenter. Denne gruppen har blant annet 
fulgt opp forstudien «Miljöinformation som styr
medel» (TemaNord 2003:540) om miljøinforma
sjon som drivkraft for å skape atferdsendringer. 
Rapporten dannet det faglige grunnlaget for en 
konferanse om miljøkommunikasjon – Green
com04 – som ble arrangert i Stockholm våren 
2004. Konferansen samlet over 100 deltakere ho
vedsakelig fra de nordiske land, men også fra en
kelte andre europeiske land og Japan. Resultatene 
fra konferansen inngår blant annet i undergrup
pens prosjekt for utarbeidelse av en håndbok med 
nordiske anbefalinger for tilrettelegging av forbru
kerrettet informasjon om miljø og bærekraftig for
bruk. Håndboken forventes ferdigstilt høsten 
2004. 

Nordisk Miljømerking 

Den nordiske miljømerkeordningen Svanen hadde 
ved utgangen av 2003 gyldige kriterier for 58 pro
duktgrupper. Nordisk Miljømerking arbeider kon
tinuerlig med å effektivisere kriterieutviklingen og 
beslutningssystemet. Det ble i løpet av 2003 ut
stedt 233 nye lisenser, 32 lisenser utløp som følge 
av reviderte og skjerpede kriterier for produkt
grupper og 24 lisenser ble sagt opp. Ved utgangen 
av 2003 var det 1 016 gyldige lisenser for Svane

merket. Nordisk Miljømerking har som mål å tilde-
le 150 nye Svanemerkelisenser i 2004. Stiftelsen 
Miljømerking i Norge har ambisjoner om at 85 pst. 
av befolkningen i Norge skal ha kjennskap til Sva
nemerket. I 2004 vil markedsføringen i stor grad 
bli rettet mot småbarnsfamilier gjennom prosjek
tet «En god start». Prosjektet konsentrerer seg om 
det nordiske miljømerket Svanen, det europeiske 
miljømerket Blomsten og Debios Ø-merke (økolo
gisk mat). 

Nærområdene 

I tråd med den reviderte nærområdestrategien er 
den direkte bistandsvirksomheten til Baltikum av
viklet med sikte på at dette skal avløses av ordi
nært myndighetssamarbeid. Et første møte på em
betsmannsnivå mellom de nordiske og baltiske 
stater ble holdt i Riga i mai 2003. De baltiske state
nes medlemskap i EU gir et nytt og forsterket 
grunnlag for samarbeid på EU/EØS-relaterte te
maområder. De baltiske ministre ble derfor invi
tert til å delta i det nordiske forbrukerministermø
tet i september 2004, hvor en deklarasjon (Akure-
yri-deklarasjonen) om økt nordisk-baltisk samar
beid om forbrukerbeskyttelse ble godkjent. 

Formen på det videre samarbeidet med Russ-
land har i 2004 vært preget av noe usikkerhet. På 
grunn av omorganisering i Russland, ligger det an 
til at det både sentralt og lokalt kommer til å bli nye 
samarbeidspartnere i det videre arbeidet. I tillegg 
har embetsmannskomitéen (EK-K) drøftet hvor
dan samarbeidet med Russland kan utbygges og 
forbedres. En avklaring ventes å finne sted i løpet 
av høsten 2004. 

Et samarbeid om forbrukerspørsmål i Vest-
Norden startet opp i 2003. Fokus ble satt på forbru
kerpolitikk og -organisering i små øysamfunn, 
samt behovet for lovgivning som beskytter forbru
kerne. 

5.16 Mattrygghet og ernæring 

Det nordiske samarbeidet på området ledes av 
Embedsmannskomitéen for næringsmidler (EK
livs). EK-livs arbeider med prinsipielle spørsmål 
knyttet til mat, og fungerer som et kontaktnett for 
å innhente informasjon, samordne forvaltningen 
og koordinere de nordiske innspill i internasjonale 
fora. 

EK-livs aktiviteter er til og med 2004 fastlagt i 
Handlingsprogram for Det nordiske levnedsmid
delsamarbeidet fram til år 2004 og i den nordiske 
bærekraftstrategiens kapittel om mattrygghet. EK
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livs handlingsprogram er, sammen med handlings
programmene for de to embetsmannskomitéene 
NEF og NEJS, evaluert i 2003 og revidert i 2004 
med sikte på å fastsette ett nytt felles handlings-
program forankret i den nordiske bærekraftstrate
gien. 

Fra opprinnelig å være et fagforum fremstår 
EK-livs i 2004 med økt vektlegging av matpolitik
ken. Fra norsk side er det nytt at alle de tre mat
departementene deltar i EK-livs sammen med Mat
tilsynet. 

Det overordnede målet for arbeidet i EK-livs er 
å beskytte forbrukerne mot helserisiko knyttet til 
inntak av mat og drikke, mot villedende markeds
føring av matvarene, å sikre matvarenes kvalitet 
samt å oppmuntre befolkningen til gode kostvaner. 

Det nordiske samarbeidet konsentreres om 
lovgivning, kontroll, toksikologi, mikrobiologi og 
kjemi knyttet til mat, kost- og ernæringsspørsmål, 
forbrukerinformasjon, samt koordinering av nor
diske synspunkter i aktuelle internasjonale fora. 

Samarbeidet er bygget opp i samsvar med «fra 
jord og fjord til bord»-tankegangen slik at planleg
ging av samarbeidet på de spesifikke områdene all
tid gjennomføres innenfor rammen av det helhets
perspektivet som «fra jord og fjord til bord»-tanke-
gangen er uttrykk for. I denne sammenhengen er 
det også opprettet en ad-hoc arbeidsgruppe som 
skal arbeide med dyrehelse og dyrevelferd for en 
periode på to – tre år. Endelig mandat for gruppen 
ble godkjent på EK-livs’ møte i august 2004. 

Det legges vekt på at risikovurderinger syste
matisk skal inngå som et vesentlig element i arbei
det med å opprettholde det ønskede høye beskyt
telsesnivået. Det er et overordnet mål å satse på å 
utvikle strategier for å påvirke hele matkjeden for å 
redusere risikoen for helseskadelige stoffer i slutt
produktene mest mulig. De nordiske landene er 
enige om å legge risikoanalyse og føre-var-prinsip-
pet til grunn når det treffes beslutninger på matom
rådet. 

Det nordiske samarbeidet på matområdet har 
utviklet seg sterkt i de seneste årene. Grønlands
erklæringen som ble vedtatt av ministermøtet for 
fiskeri-, jord- og skogbruks- og matministrene på 
Grønland i august 2002, viser at de nordiske lande
ne er enige om å arbeide sammen for å øke sin inn
flytelse i internasjonale organisasjoner og proses
ser, og for å sikre effektiv forbrukerinnflytelse i be
slutningsprosesser ved utvikling av regler om mat 
og om kontroll av mat. Denne er blitt fulgt opp i 
2003 og 2004 gjennom flere prosjekter og tiltak. 

Island som er ordførende for Ministerrådet i 
2004, sier i sin programerklæring blant annet at de 
vil følge opp Grønlandsdeklarasjonen og gjøre en 

innsats for å koordinere tiltak som har til hensikt å 
sikre forbrukernes og produsentenes interesser. I 
denne forbindelsen skal det avholdes en konferan
se i oktober 2004: Safe and Wholesome Food, Nor
dic Reflections. 

Samarbeidet utvikler seg dynamisk i takt med 
endrede samfunnsmessige betingelser og nye 
krav. Globaliseringen av matproduksjonen og han
delen med mat har forsterket behovet for interna
sjonale strategier og regler. Håndteringen av mat
varer er i stor grad flyttet fra hjemmet til industri
en, og en hurtig teknologisk utvikling har aksele
rert produktutviklingen. I samspill med stadig sti
gende internasjonal handel har dette ført til en be
tydelig større variasjon i tilbudet av matvarer. 

Globaliseringen og industrialiseringen av mat
produksjon og matdistribusjonen kan i betydelig 
grad påvirke beskyttelsesnivået i landene. Globale 
samhandelsnormer kan gjøre det nødvendig å libe
ralisere nasjonale lovgivninger på visse punkter, 
men samtidig forbedres mulighetene for at import
erte matvarer er produsert i overensstemmelse 
med slike normer, noe som vil kunne føre til færre 
helsemessige risiki knyttet til inntak av matvarene. 

Helsemessige risiki knyttet til mat er i økende 
grad tema i samfunnsdebatten. Den politiske prio
riteringen av å sikre helsemessig trygg mat har 
derfor økt i den industrialiserte verden. Matområ
det danner skjæringspunktet mellom forbruker
og helsemessig beskyttelse, miljøhensyn og næ
ringsinteresser. Alle parters interesser danner 
grunnlag for de nordiske landenes samarbeid på 
området, men i lys av det ovennevnte prioriteres 
særlig områder knyttet til hensynet til forbruker
nes helse. 

Under EK-livs er det etablert nordiske arbeids
grupper for næringsmiddellovgivning (NNL), næ
ringsmiddelkontroll (NNK), næringsmiddeltoksi
kologi (NNT), næringsmiddelmikrobiologi 
(NNM) og kosthold og ernæring (NKE). Arbeids
gruppene har møter to ganger årlig, og har faste 
representanter fra alle de nordiske landene. Ar
beidsgruppene er under evaluering. 

Grunnpilarene i samarbeidet på matområdet er 
undersøkelse og kartlegging av faglige problem
stillinger som kan danne grunnlag for politiske og 
administrative beslutninger i de nordiske landene, 
og som kan danne et felles grunnlag for landenes 
arbeid i internasjonale fora som EU og Codex Ali
mentarius. Prosjektarbeid blir som hovedregel ini
tiert av arbeidsgruppene etter faglige drøftelser og 
etter overordnede prioriteringer og føringer fra 
EK-livs og Ministerrådet. Prosjektarbeidet koordi
neres av EK-livs. 
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Tallinnerklæringene 

I november 2003 møttes de nordiske og baltiske 
matministrene i Tallinn. Norge var representert 
ved landbruksministeren og embetsverket fra de 
tre matdepartementene. Det ble vedtatt tre minis
tererklæringer i løpet av konferansen. 

I erklæringen om fremtidig samarbeid mellom 
de nordiske og baltiske land i perioden 2004–2006 
uttrykkes det enighet om økt samarbeid og kon
sultasjoner innen landbruk, skogbruk, fiskeri og 
mat. Ministrene besluttet å møtes igjen senest i 
2006. Russland skal inviteres til forberedelsesar
beidet. 

Erklæringen om trygg mat støtter opp om økt 
samarbeid for å styrke mattryggheten i regionen 
med fokus på å utvikle måter å samhandle på for å 
oppnå styrket innflytelse i internasjonalt samar
beid. Samarbeidet skal sette landene i regionen i 
stand til å bli en drivkraft på mattrygghetsområdet. 
Prioriterte innsatsfelter i perioden er sporbarhet, 
zoonoser (sykdommer som kan overføres mellom 
dyr og mennesker), dioksiner og et effektivt sys
tem for matkontroll ut fra helkjede-tankegangen. 

Den tredje erklæringen har som mål å utvikle 
økologisk mat og landbruksproduksjon i de nor
diske og baltiske landene. 

Ernæring 

Nordisk arbeidsgruppe for kost- og ernærings
spørsmål (NKE) ivaretar det nordiske samarbeidet 
om ernæring, kosthold og helse. NKE legger vekt 
på å arbeide med de kostbestanddeler og de virke
midler som man til enhver tid mener har størst be
tydning for helsen i de nordiske land. Man ønsker 
å bidra i arbeidet for å få til helsemessig gunstige 
forandringer i befolkningenes kosthold, særlig ved 
å minske inntaket av mettet fett og å øke forbruket 
av frukt og grønnsaker. Prosjekter som utreder til
tak som kan bidra til å stoppe den økende forekom
sten av overvekt i befolkningen, prioriteres. 

NKE ser til at det blir utarbeidet «Nordiska nä
ringsrekommendationer» som er en viktig del av 
kunnskapsgrunnlaget for det helsefremmende ar
beidet. Forrige utgave ble publisert i 1996. Neste 
reviderte utgave, som inkluderer anbefalinger om 
fysisk aktivitet, forventes ferdig i 2004. 

Stadig raskere forandringer i produksjonstek
nologi, internasjonal handel, tilbud og forbruk av 
matvarer øker behovet for at en i Norden styrker 
kunnskapen om forandringer i ernæringssituasjo
nen og matvarenes sammensetning, samt øker 
kunnskapen om kostholdsrelaterte helseproble
mer og risikogrupper. Beriking av matvarer er ett 

eksempel på hvordan matens sammensetning kan 
forandres, og er et aktuelt tema i EU. Arbeidet med 
EUs berikingsforordning vil fortsette i kommende 
år. Tidligere har beriking bare vært benyttet når 
det har vært behov for å forebygge mangler. En 
voksende trend er at man tilsetter matvarene næ
ringsstoffer for å gjøre dem mer attraktive for for
brukerne. Dette kan føre til at inntaket av visse næ
ringsstoffer kan bli for høyt. NKE ser behovet for å 
lage felles nordiske strategier for hvordan beri
kingsspørsmål og bruk av helsepåstander skal lø
ses. 

Det anses viktig å styrke innsatsen på område
ne: 
–	 Matvarenes sammensetning 
–	 Utviklingen i kostholdet og ernæringssituasjo

nen i befolkningen generelt og i ulike grupper 
–	 Beriking og risikovurderinger 
–	 Ernæringsmessige aspekter av merking og 

markedsføring. 

Enkelte prosjekter og tverrsektorielle samarbeid 

Prosjektet om indikatorer for bærekraftig utvikling 
av mattrygghet i Norden ble startet i 2003 og har i 
løpet av tiden frem til mars 2004 ferdigstilt sin rap
port «Hållbar utveckling – en ny kurs för Norden» 
med forslag til 11 indikatorer som anses relevante 
for perioden 2005–2008. Rapporten inneholder 
mål- og innsatsbeskrivelser i tilknytning til de ulike 
indikatorene. 

Norge leder et nordisk prosjekt om sporbarhet 
med deltagelse fra alle de nordiske landene. Pro
sjektet har som formål å utdype og beskrive hva 
som menes med sporbarhet, hvilke krav som gjel
der i dag og hvilke som er under utarbeidelse. Rap
porten tar for seg områdene storfekjøtt, fisk, økolo
gi og GMO. Rapporten vil være et bidrag til å dan-
ne et generelt grunnlag for kunnskap om sporbar
het. Den vil også fungere som en introduksjon til 
sporbarhetsområdet for tilsynspersonell. Håpet er 
at det vil understøtte utviklingen av effektive spor
barhetssystemer i fôr- og matindustrien. Rappor
ten skal være ferdig innen 31.12.2004. 

En felles nordisk arbeidsgruppe har utarbeidet 
forslag til et nordisk rammeprogram for forskning 
og utdanning innenfor fiskeri, jordbruk, skogbruk 
og mat. Programmet skal støtte oppgaver hvor det 
gir en merverdi å ha et nordisk samarbeid utover 
nasjonale tiltak. Arbeidsgruppens forslag vil bli be
handlet i løpet av 2004. 

Samarbeidet med nærområdene 

NordBalt er et nettverksamarbeid mellom de bal
tiske landene og de nordiske landene etablert av 
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EK-livs. Det skal være et forum for aktiv koordine
ring og strategiske diskusjoner om matkontroll 
mellom landene. Medlemmene deltar på likever
dig nivå for å utveksle erfaringer, diskutere felles 
problemstillinger, skissere løsninger og gi infor
masjon til felles utbytte og nytte for landene. 

Hygieneregelverket danner på mange måter 
en basis for arbeidet i gruppen, men problemstil
linger innenfor hele matområdet kan tas opp og 
diskuteres. Nord-Balt har eksistert siden midten 
av 90-tallet. Møtene finner sted to ganger i året, 
vekselvis i de baltiske og nordiske landene. Når 
møtene finner sted i Baltikum, arrangeres også et 
seminar for deltagere fra regionen. Norge har for
mannskapet i gruppen og ansvaret for tildelte øko
nomiske midler. Nord-Balt har faste medlemmer, 
to fra hvert av de nordiske land og tre fra hvert av 
de baltiske landene. Neste møte finner sted i Litau
en i oktober 2004 med tema og seminar innenfor 
emneområdet sporbarhet. Selv om intensjonen 
med samarbeidet lenge var å gi impulser og tilføre 
kompetanse til de baltiske land, har arbeidsgrup
pen mer og mer fått preg av å være et forum for fel
les nordisk-baltisk utveksling av erfaringer, idéer 
og strategier for moderne tilsyn. 

Det er også dannet et nordisk-baltisk nettverk 
for ernæringsarbeidet (Nordic Baltic Network on 
Public Health Nutrition), hvor tema er erfaringsut
veksling om tiltak for å overvåke og påvirke kost
holdet i befolkningen. 

Vest-Nordisk Forum er et nettverksamarbeid 
mellom Grønland, Island, Færøyene og Norge, der 
også Grønlandskontoret i Danmarks Fødevaredi
rektorat deltar. Det skal aktivt støtte utviklingen av 
tilsynssystemene i landene. Forumet ledes fra Nor
ge. Forumet baseres i vesentlig grad på erfarings
utveksling mellom landene og på kompetanseover
føring, særlig til Grønland, Island og Færøyene. 
Det er ett møte årlig som alternerer mellom Grøn
land, Island, Færøyene og Norge. I juni 2004 var 
møtet i Nuuk på Grønland. Hovedtemaet er utvik
ling av virksomhetenes egenkontrollsystemer ba
sert på Codex Alimentarius’ prinsipper om fareana
lyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP). En ut
fordring er at HACCP som prinsipp for egenkon
troll generelt oppfattes som krevende, ikke minst 
for mindre virksomheter, sett i sammenheng med 
at virksomhetene i landene hovedsakelig er små. 

5.17 Likestilling 

Det nordiske samarbeidet på likestillingsområdet 
ledes av embetsmannskomitéen for likestilling. 
Det er redegjort for utfordringer og utviklings

trekk i heftet «Nordisk likestillingssamarbeid for 
2001–2005». Komitéen vil i løpet av 2004 evaluere 
erfaringene med samarbeidet og legge til grunn en 
ny handlingsplan for samarbeidet, basert på erfa
ringene fra evalueringen. Evalueringen vil omfatte 
spørsmålet om samarbeidet skal fortsette. 

Grunnbevilgning gis av komitéen til Nordisk 
institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK), og 
komitéen er ansvarlig for oppnevning av styremed
lemmer til instituttet. NIKK er lokalisert i Norge 
ved Universitetet i Oslo. Instituttet er samarbeids
organ for feministisk, kvinne-, manns-, kjønns- og 
likestillingsforskning i Norden og koordinerer og 
informerer om kvinne- og kjønnsforskning samt 
driver, fremmer og initierer forskning, primært in
nen Norden. Ny daglig leder ble ansatt høsten 
2003. 

For øvrig kan det vises til Nordisk Minister
råds tverrsektorielle handlingsplan for barne- og 
ungdomspolitisk samarbeid 2001–2005, som også 
omfatter samarbeid med nærområdene (de baltis
ke land, Nordvest-Russland og Arktis). De over
ordnede målsettingene er å fremme sikkerhet og 
bidra til en trygg og stabil utvikling, samt økt felles 
verdigrunnlag og økonomisk samarbeid. I planen 
heter det at «relativt høy grad av likestilling mel
lom kjønnene kan forstås som en viktig felles iden
titet for Nordens barn og unge, ikke minst i det in
ternasjonale samarbeidet. Særlig viktig er det å 
fremheve likestilling som en positiv identitet som 
kan bidra til å fremme likestilling mellom kjønne
ne i oppfølgingen av Handlingsplanen om barn og 
unge i nærområdene, der selve likestillingsbegre
pet har kommet i miskreditt etter de gamle kom
munistregimenes fall». 

Nordiskbaltisk samarbeid mot handel med 
kvinner 

I et uformelt møte i Stockholm i april 2003 mellom 
de baltiske og nordiske ministrene for likestilling 
og ministrene for justis og innenriksområdet var 
det enighet om at kampanjeperioden skulle munne 
ut i en felles tverrpolitisk nordisk-baltisk plattform 
for samarbeid i årene som kommer, der man også 
tok sikte på at samarbeidet etter hvert skulle inklu
dere Nordvest-Russland. 

Arbeidet med Regjeringens handlingsplan mot 
handel med kvinner og barn viser at det er igang
satt arbeid på alle planens 23 tiltak. I arbeidet så 
langt har beskyttelse og bistand til kvinner og barn 
som er ofre for menneskehandel vært et prioritert 
område. 
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Planer for nordisk likelønnsprosjekt 

I alle de nordiske land pågår det nasjonalt arbeid 
med å minske og endelig fjerne lønnsforskjellen 
mellom menn og kvinner. De nordiske arbeids- og 
likestillingsministrene besluttet i 2001 å innlede et 
samarbeid for å utrede og finne felles løsninger for 
hvordan man skal oppnå lik lønn for kvinner og 
menn i Norden. Det ble opprettet en nordisk ar
beidsgruppe med representanter fra likestillings
og arbeidsmarkedsfeltet. Gruppen fikk i mandat å 
gi en oversikt over utviklingen i de nordiske lande
ne de siste 10 årene på området lønnsforskjeller og 
likelønn mellom kvinner og menn og å utarbeide et 
prosjektforslag til et felles nordisk prosjekt. Pro
sjektforslaget ble ferdigstilt i 2003 og fokuserer på 
bedre nordisk likelønnsstatistikk og kunnskaps
analyser som skal identifisere hva som påvirker 
lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. De to 
embetsmannskomitéene ble ikke enige om et pro
sjekt slik arbeidsgruppen foreslo, og prosjektet ble 
overlatt det islandske formannskapet som i løpet 
av høsten 2004 vil legge fram et omforenet forslag 
som forventes å bli vedtatt på et felles ministermø
te i Island høsten 2004. 

Integrering av kjønns og likestillingsperspektiv i 
nordisk økonomisk politikk 

Målet er at nordisk økonomisk politikk, herunder 
statsbudsjettene, skal bidra til det overordnete må
let om et samfunn basert på full likestilling mellom 
kjønnene. Innenfor rammen av handlingsprogram
perioden 2001–2005 er målet å utvikle metoder og 
modeller for integrering av kjønnsperspektiv og li
kestilling i nordisk økonomisk politikk, herunder 
statsbudsjettene. Metodeutviklingen skal skje 
med utgangspunkt i nasjonale pilotprosjekter i alle 
de nordiske land. Bakgrunnen for arbeidet er bl.a. 
at de nordiske landene har gitt sin tilsutning til 
Handlingsplanen fra den 4. verdenskvinnekonfe
ransen i Beijing 1995 og derigjennom forpliktet 
seg til å innarbeide et kjønnsperspektiv i alle ve
sentlige politiske beslutninger (Gender Mainstrea
ming). Dette omfatter de nasjonale statsbudsjette
ne, som spiller en nøkkelrolle i landenes politiske 
prioriteringer. Ifølge mandatet skal projektforsla
get inneholde konkrete forslag med anvisning av 
metoder og tiltak på de ulike budsjettområdene. 

Nordisk prosjektleder ble tilsatt i februar 2004 
og støttes av en nordisk prosjektgruppe, med re
presentanter fra både Finansdepartementene og li
kestillingsmyndighetene. Prosjektet tenkes lan
sert på en internasjonal konferanse tidlig i 2005. 
Konferansen vil gjennomføres i samarbeid mellom 
NMR og OECD. 

Menn og likestilling 

Nordisk Ministerråd har vedtatt at det ene av i alt 
tre prioriterte innsatsområder i arbeidsperioden 
2001–2005 skal være menn og likestilling. Arbeidet 
har vært lagt til en arbeidsgruppe med represen
tanter fra de nordiske landene. 

Som oppfølging til det norske formannskapet, 
lanserte barne- og familieminister Laila Dåvøy på 
et møte med de nordiske likestillingsministrene i 
Helsingfors i november 2001 idéen om å utvikle et 
nordisk forskningsprogram om den nordiske man
nen. På ministermøtet i Stockholm i november 
2003 ble prosjektet skrinlagt inntil videre grunnet 
usikkerhet med finansieringen. Det er imidlertid 
bevilget ekstra midler til NIKK for at de skal arbei
de videre med å sette mannsforskningen i Norden 
på dagsorden, og arbeidsgruppen vil i samarbeid 
med NIKK i løpet av 2004 og 2005 avholde fire nor
diske konferanser som sikter på å kartlegge og vi
dereutvikle arbeidet om menn og vold, menn mel
lom arbeidsliv og familie, menn i kvinneyrker og 
maskulin kjønnssosialisering i idrett og i militær
vesenet. I 2006 vil det bli holdt en nordisk konfe
ranse for beslutningstakere der erfaringene og ut
fordringene fra konferansene og NIKKs arbeid blir 
framlagt, sammen med forslag til hva som kan gjø
res framover. 

Kjønnsperspektiv på minoritetspolitikk 

Som et ledd i det nordiske samarbeidet om likestil
ling i et flerkulturelt Norden fulgte Sverige i sin 
formannskapsperiode opp Norges dialogmøte for 
nordiske kvinner med minoritetsbakgrunn i 2002 
med en konferanse i Malmö i mai 2003. Represen
tanter fra de nordiske lands likestillingsmyndighe
ter var med i en planleggingsgruppe for konferan
sen. 

Pornofisering av det offentlige rom og 
oppfatninger om kjønnsroller 

De nordiske likestillingsministre besluttet i 2003 å 
gå sammen om finansiering av en undersøkelse 
om pornografiens eventuelle innflytelse på nordis
ke unges oppfatning og forståelse av kjønn, og 
hvordan utbredelsen av pornografiske uttrykk på
virker oppfatninger om kvinner og menn. Prosjek
tet er toårig. 

Informasjonstiltak 

Hjemmesiden for likestillingssektoren som ble 
lansert av likestillingsministrene i Norge, Dan
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mark og Finland under Nordisk Råds sesjon i Hel
singfors ultimo oktober 2002 – http://gender.nor-
den.org – er på plass. Island har overtatt ansvaret 
for videreutvikling av hjemmesiden i 2004. Ansva
ret vil følge formannskapslandet. 

5.18 Justissektoren 

Det nordiske lovsamarbeidet har på grunnlag av 
Helsingforsavtalen av 1962 som mål å skape mest 
mulig ensartet lovgivning for de nordiske landene. 
Det pågår kontinuerlig arbeid med å utveksle in
formasjon og erfaringer om lovgivningsarbeid og å 
tilpasse og revidere lovgivningen i nordiske lande
ne med sikte på størst mulig rettslikhet. Innenfor 
justissektoren skjer arbeidet i stor grad i direkte 
kontakt mellom departementene i de nordiske 
land. 

For perioden 2002–2005 gjelder et samarbeids
program og et årlig handlingsprogram for det nor
diske lovgivningsarbeidet. 

Samarbeidet på området for EU/EØS-spørsmål 
er en viktig del av det nordiske lovsamarbeidet, si-
den en stadig økende andel av lovarbeidet er initi
ert gjennom EU-regler. Det er et overordnet mål å 
sørge for nordisk rettslikhet ved gjennomføringen 
av EU-regelverk i nasjonal lovgivning. Det tilstre
bes også å sikre nordisk samarbeid ved forberedel
sen av nytt EU-regelverk. Det legges blant annet 
vekt på å få utformet nye bestemmelser i samsvar 
med nordiske lovgivningstradisjoner. Dette arbei
det kommer til å fortsette. 

En egen strafferettsgruppe med deltakere fra 
de nordiske justisdepartementene har et særlig an
svar for nordisk samarbeid innenfor områdene 
strafferett og straffeprosess. Gruppen møtes fast to 
ganger i året for å drøfte lovgivningsspørsmål på 
området. En egen arbeidsgruppe er gitt i oppdrag 
å vurdere hvordan rettslige tiltak mot terrorhand
linger best kan utformes for å ivareta rettssikker
hetshensyn og trygge menneskerettighetene. 
Gruppen arrangerte i 2003 et nordisk seminar i 
Oslo for å belyse spørsmålene. Det er også påbe
gynt et arbeid med å revidere de nordiske utleve
ringslovene i lys av EUs rammebeslutning om den 
europeiske arrestordren. 

Innenfor det tradisjonelle nordiske samarbei
det spiller privatretten en sentral rolle. På oppdrag 
for de nordiske justisministrene har en arbeids
gruppe ledet av professorene Anders Agell (Upp
sala) og Peter Lødrup (Oslo) undersøkt mulighete
ne for å harmonisere familie- og arveretten samt 
rettsforhold mellom barn og foreldre i Norden. 
Studien utgjør 4 bind på samlet 2000 sider. Studien 

redegjør for de viktigste ulikhetene i rettsreglenes 
utforming, anvendelse og formål med sikte på å av
dekke forskjeller som kan skape vansker eller 
overraskelser i nordisk samkvem og å gi grunnlag 
for å utvikle en nordisk modell i familie- og arvelov
givningen i møtet med Europa. Nordisk Minister
råd undersøker muligheten for å få familierettsbø
kene publisert på engelsk. Det vil bli tatt stilling til 
hvordan arbeidet bør følges opp og om det bør tref-
fes tiltak for å fremme en økt harmonisering av fa
milie- og arvelovgivningen i de nordiske land. Det 
kan i den forbindelse nevnes at det 2. desember 
2003 ble avholdt et nordisk seminar om familierett 
i Stockholm hvor nærmere 100 eksperter drøftet 
harmoniseringsspørsmålene innenfor sentrale de
ler av familie- og arveretten etter innledning av pro
fessorene Agell og Lødrup m. fl. 

Det tradisjonelle nordiske lovsamarbeidet på 
sjørettens område videreføres. Det holdes blant 
annet drøftelser på departementsnivå om arbeidet 
i regi av UNICITRAL med en ny konvensjon om 
stykkgodstransport til sjøs. 

Nordisk Ministerråd besluttet høsten 2003 å 
opprette en stående nordisk arbeidsgruppe på sel
skapsrettens område. Arbeidsgruppen skal tre i 
funksjon hver gang en EU-rettsakt på selskapsret
tens område skal gjennomføres i nasjonal rett. 
Gruppens første møte planlegges holdt høsten 
2004 i Oslo. Det holdes uformell kontakt mellom 
embetsmenn i de nordiske landene om gjennomfø
ringen av rådsforordningen om europeiske selska
per. 

Med utgangspunkt i møtet mellom de nordiske 
og baltiske justisministrene i mai 2004 kommer 
samarbeidet med nærområdene (Baltikum og 
Nordvest-Russland) om rettslige spørsmål til å 
fortsette. 

Politisamarbeidet generelt 

Samarbeidet mellom de nordiske lands politimyn
digheter er forankret i avtaler og enkelte uniforme 
lover (blant annet nordisk lov om utlevering). Sen
tralt i denne forbindelse står den nordiske politisa
marbeidsavtalen fra 2002 som nå har avløst den tid
ligere politisamarbeidsavtalen fra 1972. Det nordis
ke politisamarbeidet karakteriseres ved at lokal 
politimyndighet stort sett kan forholde seg direkte 
til lokal politimyndighet i annet nordisk land uten å 
måtte gå via sentrale myndigheter. Et annet karak
teristisk trekk er den mange steder nære regionale 
kontakten mellom politidistriktene på begge sider 
av grensene og regelmessige møter der strategier 
for bekjempelse av grenseoverskridende krimina
litet avtales. Det er en utvikling på gang med regio
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nale samarbeidsavtaler mellom politiet i de nordis
ke land om bekjempelse av kriminalitet i grense
områdene. Som et eksempel kan nevnes at det ny-
lig er inngått en slik avtale mellom politiet i Hed
mark og Värmland på svensk side. 

De nordiske rikspolitisjefer møtes en gang i 
året. Dette møtet er både av orienterende art og 
initierer en felles nordisk kamp mot kriminalitet. 
Det avholdes også en rekke møter på forskjellig ni
vå, blant annet på kriminalteknisk nivå, på det ut
dannelsesmessige området og på operativt/strate-
gisk plan mellom de nordiske land. 

Den nye politisamarbeidsavtalen av 2002 byg
ger på 1972-avtalen. Avtalen omfatter ved siden av 
å regulere samarbeidet på de kriminalitetsbekjem
pende og kriminalitetsforebyggende områder, 
også informasjonsutveksling i politiets forvalt
ningssaker. Den nye avtalen muliggjør også til en 
viss grad en fordypning av samarbeidet. Avtalen 
oppfordrer blant annet til at det avholdes regionale 
møter over grensene for å fordype samarbeidet. 

I tillegg til de ovenfor nevnte møter, pågår det 
et arbeid i regi av en nordisk arbeidsgruppe som 
skal komme med forslag til ytterligere utbygging 
og fordypning av det nordiske politisamarbeidet. 
Arbeidsgruppen ledes av en representant for Politi
direktoratet. 

Samarbeidet mellom de nordiske land skjer 
også gjennom det internasjonale politisamarbeidet 
innen Schengen-, Europol- og Interpolsamarbei
det. 

Politi og tollsamarbeidet i Norden (PTN) 

Samarbeidet som nå er av generell kriminalitetsbe
kjempende karakter, er av vesentlig betydning for 
det arbeid som drives fra Norden for å bekjempe 
grenseoverskridende, organisert kriminalitet. 
Samarbeidet er av dynamisk karakter, og samar
beidet justeres etter hvert som utviklingen i det in
ternasjonale kriminalitetsbildet gjør det nødven
dig, for eksempel evalueres hver enkelt utplasse
ring av sambandsmenn hvert år. 

Politisambandsmenn 

I samarbeid med de andre nordiske land er det ut
plassert politisambandsmenn i en rekke land. Ho
vedoppgaven med ordningen er å skape et kon
taktledd med landenes myndigheter. Hovedoppga
ven er å lette samarbeidet mellom landene og for
midle informasjon innen kriminalitetsbekjempel
se. Det er også utplassert politisambandsmenn 
med særskilte oppgaver innen utlendingsfeltet. 

Nordisk materiellsamarbeid 

Utveksling av informasjon om politimateriell og 
spesifisering av dette sammen med andre nordiske 
politimyndigheter har vært et satsingsområde i fle
re år. Dette er de senere år ytterligere forsterket 
ved at samarbeidet er utvidet til også å omfatte fel
les utlysning av materiellanskaffelser og felles kon
traktsforhandlinger. 

Felles nordiske kontrakter gir større volum av 
materiell og derved muligheter for gunstige priser. 
Samarbeidet medfører også at de nordiske politi
myndighetene kan utnytte hverandres kapasitet 
og kompetanse mht. testing og evaluering av pro
dukter. 

Samarbeidet mellom de nordiske riksadvokater 

Det er en nær kontakt og godt samarbeid mellom 
de nordiske riksadvokater. Årlig avholdes møter 
for erfaringsutveksling og diskusjon av faglige te
maer som kriminalitetsutvikling, lovspørsmål, me
todespørsmål, innsats mot særskilte kriminalitets
former mv. Det foregår også et nært samarbeid 
mellom riksadvokatene både på det generelle plan 
og i forbindelse med enkeltsaker. 

Som ledd i den strategiske bekjempelsen av or
ganisert kriminalitet i Østersjø-området er det 
etablert et samarbeid mellom riksadvokatene i re
gionen, blant annet gjennom det årlige Baltic Sea
møtet. I tillegg til å rette søkelyset på aktuelle kri
minalpolitiske felt arbeides det også for å finne 
praktiske løsninger på felles problemer og å for
bedre og effektivisere kommunikasjonen mellom 
påtalemyndighetene i landene. 

Forholdet til EU 

Norges posisjon som ikkemedlem i EU gjør det på
krevet med blant annet nære bilaterale forbindel
ser til EU-landene. Det er en viktig strategi for Nor
ge først og fremst å samarbeide med de øvrige nor
diske land som er medlemmer av EU for å kunne 
få anledning til å fremme våre interesser overfor 
EU og for å innhente ønsket informasjon om de på
gående justispolitiske prosesser i unionen. Kon
taktene med de andre nordiske land skjer som 
oftest uformelt utenfor de etablerte strukturer, og 
må sies å være generelt sett meget godt og av stor 
verdi for oss. 

Miljøkriminalitet 

I april 1999 besluttet riksadvokatene i Østersjølan
dene å nedsette en ekspertgruppe som skulle fore
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ta undersøkelser omkring internasjonal miljøkri
minalitet i Østersjølandene. Ekspertgruppen har 
avholdt årlige møter og utarbeidet rapporter om 
bekjempelse av forurensning fra skip i Østersjø
området. Det har også vært et uformelt samarbeid 
mellom påtalemyndighetene i de nordiske lande
ne, og det har vært avholdt konferanser om miljø
kriminalitet. 

I 2002 ble ekspertgruppen for bekjempelse av 
organisert miljøkriminalitet etablert under Baltic 
Sea Task Force. Ekspertgruppen skal i særlig grad 
ha fokus på oljeforurensning og grensekryssende 
transport av farlig avfall. Ekspertgruppen har utar
beidet en felles manual for etterforsking av oljefor
urensning fra skip. Manualen er besluttet imple
mentert av samtlige land under Baltic Sea Task 
Force-samarbeidet. Arbeidet med å presentere ma
nualene for de respektive land igangsettes høsten 
2004. Norge har for tiden formannsvervet i eks
pertgruppen. Det er avholdt en konferanse i 2002 
og to konferanser i 2003. Neste konferanse avhol
des i Latvia høsten 2004. 

Samarbeidet med de baltiske land 

Gjennom EØS finansieringsordningene vil Norge 
de kommende årene utvikle et nært samarbeid 
med de baltiske landene når det gjelder utvikling 
og modernisering av institusjoner og funksjoner 
innen kriminalitetsbekjempelse og strafferettsap
paratet. Både politi og fengselssystemet står sen
tralt blant de fagfelter hvor Norge satser på å bistå 
landene med å forbedre sine evner til å forebygge 
og håndtere den voksende kriminaliteten som gjør 
seg gjeldende i stigende grad. Tiltakene vil avløse 
samarbeidsordningene som har vært gjennomført 
de senere årene på prosjektbasis i fasen hvor de 
baltiske land var søkere til EU. 

Parallelt med samarbeidet via EØS-avtalen vil 
Norge fortsette sin deltakelse i det omfattende jus-
tis- og innenrikspolitiske samarbeidet i Østersjø
området. Baltic Sea Task Force on Organized Cri
me legger til rette for et uformelt og løpende sam
virke mellom flere rettshåndhevende myndigheter 
i de berørte landene. Samarbeidet foregår på flere 
nivåer, både mellom eksperter på ulike fagfelter og 
på politisk nivå. Her diskuterer man så vel strate
giske spørsmål om samarbeidets utvikling som 
operative aksjoner som gjennomføres med jevne 
mellomrom. 

NordvestRussland 

Norske myndigheter har utviklet et godt samar
beid med russiske grensemyndigheter omkring al-

le aspekter ved grensespørsmål i nord. Både selve 
håndteringen av grensekontrollen og samarbeidet 
om grensekryssende kriminalitet står sentralt på 
dagsorden i dialogen mellom politiet og grense
kommisærene. 

NordiskBaltisk kontaktgruppe (NordicBaltic 
Contact Group, NBCG) 

Under det nordisk-baltiske justisministermøtet 
som ble avholdt i Reykjavik 3. november 1999 ble 
det besluttet å opprette en kontakt/samarbeids-
gruppe på embetsmannsnivå med mandat til å leg
ge opp nærmere rammer for samarbeidet mellom 
de nordiske og baltiske land og følge opp de priori
teringer som foretas på de nordisk-baltiske justis
ministermøtene. Gruppen hadde sitt første møte i 
mars 2000, og har siden møttes ved behov. Grup
pen har ett medlem fra hvert av de nordiske og bal
tiske land, samt en representant fra Nordisk Minis
terråd. 

Gruppen arrangerer konferanser og seminarer 
og har ansvaret for å forberede de nordisk-baltiske 
justisministermøtene som finner sted annethvert 
år. Siste møte ble avholdt i Ystad 13. og 14. mai 
2004. Den norske justisministeren holdt her et inn
legg om «Restorative Justice for Juveniles» (kon
fliktråd). For øvrig var et av hovedtemaene for mø
tet det fremtidige nordisk-baltiske samarbeidet, 
bl.a. sett i lys av de baltiske lands inntreden i EU. 
Ministrene var samstemmige i behovet for et ster
kere og tettere samarbeid innenfor justissektoren 
mellom de nordisk-baltiske land. Det var også 
enighet om at samarbeidet ikke bør blir for forma
lisert. 

Nordisk samarbeid om kriminalomsorgen 

De nordisk land har fortsatt sitt tette samarbeid på 
kriminalomsorgens område. Det er etablert flere 
faste samarbeidsfora. For å diskutere felles utford
ringer møtes ledelsen for kriminalomsorgen i alle 
de nordiske land til et årlig møte. Dette generaldi
rektørmøtet er en viktig arena for diskusjon av fel
les nordiske utfordringer og overordnede strategi
er for kriminalomsorgen i Norden. 

Det er etablert faste samarbeidsfora på sentrale 
områder som sikkerhetsspørsmål, bygningstek
niske spørsmål og kapasitetsutfordringer. Det av
holdes årlige møter for å dele erfaringer knyttet til 
fengselsundervisning og arbeidsdrift i fengsel. I de 
senere år har det blitt introdusert en rekke målret
tede påvirkningsprogram i fengslene og som ele
menter i samfunnsstraffen. Det er nå etablert et fel
les nordisk forum som skal utveksle erfaringer 
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knyttet til forskning og implementering av disse 
programmene. Det er planlagt et norsk-svensk 
samarbeid knyttet til evaluering og godkjenning av 
program. 

For å kunne dra nytte av nordiske erfaringer 
når det gjelder utviklingen av friomsorgen, er det 
etablert en årlig møtearena for friomsorgsledere. I 
de senere år har det vært av særlig interesse i dette 
forum å drøfte utviklingen av reaksjonsformer 
utenfor fengsel – herunder samfunnsstraffen. 

I alle de nordiske land er det knyttet egne etats
spesifikke utdanningsinstitusjoner til kriminalom
sorgen. Mellom disse institusjonene er det en lang 
tradisjon for samarbeid. I de senere år har særlig 
samarbeidet knyttet til forskning blitt tettere. 

Det nordiske samarbeid med fengselsvesenet i 
Baltikum og NordvestRussland 

Europarådet tok i 1996 initiativ til et samarbeid 
mellom kriminalomsorgen i de nordiske land og 
fengselsvesenet i de baltiske land. Samarbeidspro
sjektet har vært ledet av en felles styringsgruppe 
for Nor-Balt Prison Project. Gruppen har hatt mø
ter en gang årlig. Fra norsk side har innsatsen vært 
rettet mot Latvia. I og med at de baltiske stater nå 
har blitt medlemmer i EU, vil prosjektet bli avviklet 
i sin nåværende felles nordiske form. 

Et tilsvarende samarbeid mellom norsk krimi
nalomsorg og russisk fengselsvesen ble innledet i 
1998. Innsatsen har vært konsentrert om fengslene 
i Nordvest-Russland. Det har vært etablert en viss 
nordisk arbeidsfordeling – særlig mellom Norge 
og Finland. Innenfor rammen av Barentsrådet ar
beides det med å etablere en mer samordnet nor-
disk innsats. 

I 2002 ble det startet et arbeid med å kartlegge 
varetektspraksis i Østersjøområdet. Det ble i 2003 
avviklet et ekspertseminar om de faglige utfordrin
ger knyttet til varetektsinstituttet i St.Petersburg. 
Det er videre etablert en elektronisk referanse
bank knyttet til temaet. Endelig arbeides det med å 
utvikle et bedre undervisningstilbud for ledere og 
tjenestemenn i varetektsfengslene. Arbeidet er le
det fra norsk side, men det deltar representanter 
fra de øvrige involverte nordiske land. 

Samarbeid mellom de nordiske 
domstoladministrasjoner 

Det er nær kontakt og godt samarbeid mellom de 
nordiske domstoladministrasjoner. Årlig avholdes 
det møter for erfaringsutveksling og diskusjon av 
faglige temaer som budsjettspørsmål, IKT, dom
merrekruttering osv. Domstoladministrasjonen 

ser imidlertid et stort behov for å videreutvikle 
samarbeidet med de øvrige nordiske landene. Det 
pågår utviklingsprosesser for alle de nordiske 
domstolene, og det å trekke lærdom av hverandre 
er sentralt. 

Etterutdanning av nordiske dommere 

Gjennom Samarbetsorganet för Efterutbildning av 
Nordens Domare (SEND) er det etablert et verdi
fullt, forpliktende samarbeid med finske, svenske, 
danske og islandske dommerkollegaer om etterut
danningsspørsmål. Årlig avholdes dommersemi
narer for erfaringsutveksling og diskusjon av fagli
ge temaer. 

I tillegg deltar norske dommere på en rekke 
kurs og konferanser arrangert av de øvrige nordis
ke landene. 

Redningstjenestesamarbeid 

Det nordiske redningstjenestesamarbeidet 
NORDRED bygger på en rammeavtale mellom 
Danmark, Finland, Sverige, Island og Norge om 
samarbeid over territorialgrensene for å hindre el
ler begrense skader på mennesker, eiendom eller 
miljø ved ulykkeshendelser. 

Avtalen forutsettes å komplettere andre nordis
ke multilaterale eller bilaterale overenskomster på 
området. Overordnede mål er å utveksle informa
sjon, bringe mennesker sammen og bryte faggren
ser. NORDRED-kontaktgruppen møtes to til fire 
ganger i året, og konferanser gjennomføres hvert 
tredje år. Island har sekretariatsansvaret til 2006. 

Det er utarbeidet en nordisk tjenestehåndbok, 
arrangert alarmøvelser og oppmuntret til grense
kommunalt og lokalt samarbeid. Ettersom Norges 
samarbeidspartnere i NORDRED er EU-medlem-
mer, kan EU-direktiver på fagområdet ha betyd
ning også for Norge og samarbeidet mellom 
NORDRED-landene. 

NordvestRussland – Redningstjenestesamarbeid 

Det er undertegnet en redningsavtale mellom Nor
ge og Russland. Avtalen utfyller bestemmelsene i 
den internasjonale IMO-konvensjonen av 1979 om 
sjøredning. Det gjennomføres årlig redningsøvel
ser i samarbeid med Russland (sjøredning i Ba
rentshavet). Det pågår for øvrig et arbeid med sik
te på å utvide avtalen til også å gjelde landredning, 
katastrofe- og miljøvernsamarbeid, samarbeid om 
bekjempelse av forurensning, herunder atomned
fall mv. Norge har i 2004 inngått en sjøredningsav
tale med Sverige. 
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Samarbeid om samfunnssikkerhet 

Det er nær kontakt og godt samarbeid mellom de 
nordiske landene innen samfunnssikkerhet og be
redskap. Det avholdes jevnlige informasjonsmøter 
mellom generaldirektørene og på mellomlederni
vå. Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered
skap har en aktiv dialog med øvrige nordiske myn
digheter knyttet til utveksling av kunnskap og er
faringer. 

For å støtte opp om FNs rolle i humanitære 
hjelpeoperasjoner er det inngått avtaler med alle 
de nordiske landene, samt med Storbritannia og 
Nederland om deltakelse i UNDAC-systemet (Uni
ted Nations Disaster Assessment and Coordina
tion). Disse landene samarbeider innenfor nettver
ket International Humanitarian Partnership (IHP) 
om å gi ressurser til FN i praktisk nødhjelpsarbeid. 
I dette nettverket arrangeres det fellesøvelser for 
internasjonale innsatsstyrker. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap deltar i planleg
ging og gjennomføring av Triplex-øvelsene. Norge 
har påtatt seg å avholde neste Triplex-øvelse høs
ten 2004. 

Alle de nordiske landene deltar i EUs hand
lingsprogram for sivil beredskap. Formålet med 
handlingsprogrammet er å støtte opp om og utfylle 
virksomheten til lokale, regionale og sentrale sty
resmakter innenfor sivilt beredskap. Fra norsk 
side er det innledet samarbeid med de andre nor
diske landene ut fra konkrete prosjekter. EUs 
handlingsprogram for sivil beredskap (Communi
ty Action Programme in the field of Civil Protec
tion) omfatter også brannforebyggende aktiviteter. 
Det er nylig utgitt en egen rapport med anbefalin
ger innenfor området brannforebygging. Sverige, 
Finland og Norge har vært aktive parter i dette ar
beidet. Norge deltar også i arbeid innen tunnelsik
kerhet i EU. Som en videreføring av Handlingspro
grammet har EU opprettet en felles Samordnings
mekanisme for sivil krisehåndtering. Mekanismen 
gjør EU mer operativ og legger til rette for mobili
sering av intervensjonsteam, eksperter og andre 
ressurser til et kriseområde i eller utenfor EU. 
Norge og Island har deltatt i mekanismen fra 1. ja
nuar 2003 og har utviklet et godt samarbeid med 
de andre nordiske land når det gjelder sivile bered
skapssaker i EU. 

Alle de nordiske landene deltar videre i NATOs 
samarbeid om sivil beredskap, innen rammen av 
Partnerskap for Fred (PfP). Fra norsk side er det 
lagt stor vekt på å styrke partnersamarbeidet i NA
TO. 

Et godt eksempel på nordisk samarbeid innen 
NATO er det felles nordiske prosjektet om utvik

lingen av generelle retningslinjer for beskyttelse 
av sivilbefolkningen mot angrep med masseøde
leggelsesmidler (CBRN). Som en følge av et økt fo
kus på beredskap mot hendelser med bruk av kje
miske, biologiske, radiologiske (CBRN) våpen i 
NATO ble det fra norsk side tatt initiativ for å ut
arbeide et grunnlagsdokument med generelle ret
ningslinjer innen utstyr, opplæring og prosedyrer. 
Prosjektet har vært utført i samarbeid med svens
ke og finske myndigheter, og har hatt som sikte
mål å øke NATO/EAPC-landenes evne til beskyt
telse av sivilbefolkningen. I januar 2004 var Norge 
og NATO vertskap for en konferanse i Trondheim 
hvor rapporten ble presentert og drøftet av 130 del
takere fra 33 land. Den nordiske gruppen vil i juni 
2004 utvides for å videreføre dette arbeidet i 
NATO. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered
skap deltar i Nordisk komité for samordning av 
elektriske sikkerhetsspørsmål (NSS). Komitéen 
ble opprettet av Nordisk Råd, som jevnlig har fått 
rapporter om virksomheten i komitéen. Medlem
mene i NSS er de nasjonale el-sikkerhetsmyndig-
hetene. Norge har i mer enn ti år hatt sekretariatet 
for komitéen. NSS har fem arbeidsgrupper som 
samarbeider om: 
– markedskontroll 
– informasjon 
– statistikk og analyser 
– tilsyn og regelverk for elanlegg 
– utvikling av IKT-verktøy. 

Komitéen er nyttig for Norge fordi den gir mulig
het for en direkte og samordnet påvirkning av de 
prosesser som pågår i EU på el-sikkerhetsområ-
det, særlig i forbindelse med EUs utvikling av di
rektiver etter «den nye metode». 

Innen produktssikkerhetsområdet er det etab
lert flere samarbeidsfora under Nordisk Minister
råd. Sverige, Finland, Danmark, Island og Norge 
er representert i de fleste av disse. Både forbruker
myndigheter og forbrukerorganisasjoner deltar i 
arbeidet. Arbeidet er i stor grad knyttet opp mot 
EU-direktiver og gjennomføring av disse både i EU 
og i EØS. 

Det er etablert god kontakt og samarbeid mel
lom de nordiske landene innen brannforebyggen
de arbeid. Årlig holdes et «Nordisk brannforebyg
gende møte» med ledere på ulike nivåer innen de 
ulike landenes sentrale brannvernmyndigheter. 
Møtet tar sikte på gjensidig utveksling av informa
sjon, oppdateringer, erfaringer og idéer. I tillegg 
møtes brannforebyggende personell i ulike sam
menhenger avhengig av tema. 
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5.19 Informasjonsteknologi 

Målsettingen med det nordiske samarbeidet på 
området informasjons- og kommunikasjonstekno
logi er å videreutvikle de muligheter som ligger i 
stor utbredelse og bruk i regionen. Siktemålet 
med et eget ministerråd er å styrke IT-samarbei-
det, både gjennom egne initiativ og gjennom sam
arbeid med andre fagsektorer. 

Dokumentet «Strategi og handlingsplan på IT
området for 2002–2004» bygger bl.a. videre på 
Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds strategido
kument Ny Nordisk Dagsorden samt en rekke re
kommendasjoner fra Nordisk Råd. Strategien har 
følgende fokusområder: Bredbånd og digitalt inn-
hold, digital forvaltning, IT-sikkerhet og tillit, et 
kunnskapssamfunn for alle, samt indikatorer for 
og benchmarking av kunnskapssamfunnet. Lande
ne har i sine formannskapsperioder valgt å legge 
vekt på ulike temaer innenfor planens rammer. I 
2002 ble det således fokusert på bredbånd og digi
talt innhold, og i 2003 var eForvaltning, herunder 
IT-sikkerhet og tillit, tema. Begge årene ble det ar
rangert konferanser om de aktuelle temaene i til
knytning til ministermøtene. Under det islandske 
formannskapet i 2004 er fokus på informasjonstek
nologi og demokrati. 

Konsulentselskapene Nordregio og Teleplan 
utarbeidet i 2003 på oppdrag for hhv. regionalsek
toren og IT-sektoren i Nordisk Ministerråd rappor
ten «IT infrastrukturstudie om nordisk bredbånds
politikk». Nordiske land er blant verdens ledende 
både med hensyn til dekning og bruk av bredbånd, 
de nordiske landene har imidlertid valgt til dels uli
ke strategier for utbygging. Den foreliggende stu-
dien er også oversatt til engelsk og blant annet dis
tribuert til OECD. 

5.20 Flyktninger og migrasjon 

Nordisk samrådsgruppe på høyt nivå for 
flyktningspørsmål 

Nordisk samrådsgruppe på høyt nivå for flykt
ningspørsmål (NSHF) er et samarbeidsforum som 
drøfter aktuelle flyktning- og migrasjonspolitiske 
spørsmål. Målet er å legge et grunnlag for utviklin
gen av fellesnordiske holdninger og ordninger på 
området. Formannskapet roterer mellom landene 
og utøves for ett år av gangen. Norge har siden juli 
2003 hatt formannskapet. Finland overtar formann
skapet høsten 2004. 

Det avholdes to møter i året på embetsnivå. I 
tilknytning til det ene embetsmannsmøtet, avhol
des det et årlig ministermøte. Dersom det er behov 

for å gå mer i dybden med utvalgte emner, kan det 
innkalles til ad hoc møter. Under det norske for
mannskapet ble det avholdt et møte mellom de 
nordiske landene og fem land på Vest-Balkan i Sa
rajevo. På ministermøtet som ble avholdt i Bergen 
i juni 2004, deltok representanter fra de baltiske 
landene. 

NSHF kan etter behov nedsette arbeidsgrup
per for mer inngående drøfting av enkelte temaer. 
For tiden eksisterer følgende arbeidsgrupper: EU/ 
Schengen, Baltikum, Gjenbosetting, Tilbakeven
ding og Arbeidsinnvandring. 

Nordisk utlendingsutvalg 

Utvalget har sitt utspring i den nordiske passkon
trolloverenskomsten, og skulle opprinnelig be-
handle fellesnordiske problemstillinger knyttet til 
denne. I de senere år har utvalget utviklet seg til å 
diskutere alle typer spørsmål på utlendingsfeltet, 
og er nå et møte mellom de nordiske direktørene 
for utlendingsforvaltningen med utvalgte medar
beidere. Utvalget diskuterer tema på et overordnet 
nivå, og har nedsatt arbeidsgrupper for å følge opp 
praktiske spørsmål eller foreta dypere analyser. 
Det er opprettet arbeidsgrupper for statistikk, asyl 
med undergruppe Dublin-spørsmål, EU/EØS/ 
Schengen og en midlertidig gruppe for biometri
spørsmål som vurderes gjort permanent. Det er 
felles nordisk enighet om at arbeidet fungerer bra, 
bidrar til å opprettholde den nordiske enhetsfølel
sen og kan være et viktig verktøy i forhold til å kun-
ne opptre samlet i internasjonale fora, særlig EU. 

Nordisk migrasjonsutvalg 

Migrasjonsutvalget er underlagt embetsmannsko
mitéen for arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøpoli
tikk (EK-A). Utvalget er tverrsektorielt sammen
satt med representanter fra de berørte departe
ment i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Is
land. Formannskapet er fra 2002 ettårig og ambu
lerende. Danmark har formannskapet i 2004 (i ste
det for Island) og i 2005. Utvalget møtes to ganger i 
året. 

Migrasjonsutvalget er nedsatt for å utveksle in
formasjon om spørsmål på migrasjonsområdet, 
herunder informasjon om lovgivende og admi
nistrative tiltak, samt statistikk på utlendingsområ
det. Migrasjonsutvalget skal også diskutere nye 
initiativ til integrasjon av innvandrere og flyktnin
ger i samfunnet generelt og på arbeidsmarkedet 
spesielt. Utvalgets oppgave er å forberede embets
mannskomitéens møter innenfor utvalgets faglige 
arbeidsområde. Videre fordeler utvalget sine pro
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sjektmidler innen aktuelle politiske områder. Mi
grasjonsutvalget skal også bidra til formidling av 
forskningsresultater og informasjon om migrasjo
nen i nordisk sammenheng. Den løpende koordi
neringen under EK-As fellesnordiske aktiviteter er 
også en oppgave for Migrasjonsutvalget. 

Oppfølgingen av arbeidet med prosjektvirk
somhet er i tråd med hva som ble skissert i 
St.meld. nr. 30 (1999–2000). Det er besluttet at 
virksomheten fremover skal dreies mer over på 
formidling i form av konferanser. Det vil fortsatt bli 
igangsatt prosjekter, om enn i mindre omfang enn 
tidligere. Under Norges formannskap i 2002 inn
førte utvalget en mer standardisert landrapporte
ring, slik at det skal bli lettere å sammenligne opp
lysninger om de forskjellige nordiske landene. I 
februar 2003 ble det arrangert en nordisk konfe
ranse i Norge om Flyktning- og innvandrerkvin
ners tilpassing til arbeidsmarkedet, og i september 
2003 ble det arrangert en konferanse i Sverige med 
tittelen Integrationsfrågorna i Norden i perspektiv 
EUs utvidgning. I 2004 har Migrasjonsutvalget be
vilget midler til to konferanser, en i Sverige om He
dersrelaterad våld, og en i Finland om Integrering 
av invandrare – rollen av bedömning av tidligare 
utbildning. 

5.21 Administrasjon og forvaltning 

De sentrale statlige arbeidsgiverorganene i de nor
diske land har i mange år hatt et nært samarbeid. 
Dette skjer gjennom en statlig arbeidsgiverkonfe
ranse for alle nordiske land som arrangeres annet
hvert år. Høsten 2004 ble konferansen arrangert i 
Danmark. Samarbeidet skjer også gjennom arbeid 
i grupper som er etablert på forskjellige personal
politiske områder. Årlig arrangeres en nordisk 
pensjonskonferanse der representanter for de stat
lige tjenestepensjonsordninger møtes. Høsten 
2004 var det Finland som var vertskap for denne 
konferansen. 

Nordisk Ministerråd har etablert et nordisk 
lønns- og personalutvalg, som består av ledende 
representanter for den statlige arbeidsgiversiden i 
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. 
Lønns- og personalutvalget er et rådgivende organ 
for Nordisk Ministerråd (samarbeidsministrene) 
og Nordisk Råds presidium i lønns- og personal
spørsmål. 

I 1978 opprettet Nordisk Ministerråd en ut
vekslingsordning for statsansatte i de nordiske 
land. Nordisk tjenesteutveksling omfatter alle 
grupper statsansatte i de nordiske land, og har til 
formål å styrke samarbeidet mellom de nordiske 

statsetater og gi impulser til nytenkning når det 
gjelder eget arbeidsfelt. Nordisk Ministerråd bevil
ger hvert år penger til stipendmidler for tjeneste
utvekslingen. 

I de 26 år Nordisk tjenesteutveksling har eksi
stert er det et stort antall nordiske statsansatte 
som har benyttet seg av ordningen. Tilbakemeldin
ger fra norske stipendiater etter endt utvekslings
opphold, gir uttrykk for verdifull læring og nye inn
fallsvinkler til egne arbeidsoppgaver. Oppholdet 
har også gitt et faglig kontaktnett for stipendiatene 
og deres virksomheter. Interessen for nordisk tje
nesteutveksling er stadig stor i de nordiske land. 
Spesielt er det mange søkere fra den norske stats
tjenesten. Det er ikke mulig å tildele stipend til alle 
gode søkere, og varigheten av de stipendier som 
tildeles blir ofte nedkortet i tid i forhold til ønsket 
lengde. 

Konkurransepolitisk samarbeid 

De nordiske konkurransemyndighetene har et 
nært samarbeid i form av regelmessige møter, 
gjennom daglig arbeid både med nasjonale saker 
og utvikling av konkurranseregler i EU og EØS, 
samt gjennom nordiske prosjekter. 

Det er to typer regelmessige møter: Nordisk 
plenumsmøte og ledelsesmøte (direktørmøte). 
Nordisk plenumsmøte arrangeres hvert år i au-
gust/september. Det har rundt seksti deltakere fra 
Norge, Danmark, Finland, Færøyene, Island, Sve
rige og Grønland. I 2003 ble møtet arrangert av 
den svenske konkurransemyndigheten. Emner for 
møtet i Sverige var telemarkedet og mediemarke
det i Norden samt samarbeid mht. håndheving av 
karteller. To arbeidsgrupper fremla sine rapporter 
på møtet: En rapport om konkurranseforholdene 
på kraftsektoren og en utredning om avhjelpende 
tiltak i fusjonssaker. Plenumsmøtet i 2004 skal hol
des i Finland. Her vil telegruppen, som ble nedsatt 
på møtet i Sverige, avrapportere. Man vil også drøf
te predasjon i luftfarten, karteller, konkurransen i 
markedet for næringsmidler og forholdet til kon
kurranse innen offentlig sektor. 

Ledelsesmøtene finner sted hver vår. Fra Kon
kurransetilsynet deltar regelmessig konkurranse
direktøren og nordisk kontaktperson. På ledelses
møtene blir linjene for nordisk samarbeid trukket 
opp. Foruten faglige spørsmål tas det opp ledelses
spørsmål og andre temaer av felles interesse. 

Sverige tiltrådte i 2003 avtalen mellom Norge, 
Danmark og Island om samarbeid i konkurranse
saker. Avtalen omfatter utveksling av konfidensiell 
informasjon. 
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5.22 Samer og nasjonale minoriteter 

Samene er en urfolksgruppe og lever i fire land: 
Norge, Sverige, Finland og Russland. I utviklingen 
av en helhetlig samepolitikk er det derfor viktig å 
se samiske spørsmål i et felles nordisk perspektiv 
med utvikling og etablering av fellestiltak og sam
arbeid på tvers av landegrensene. 

Nordisk samarbeid om samiske spørsmål 

Det er i 2000 etablert et fast samarbeid mellom mi
nistrene ansvarlig for samiske saker og sametings
presidentene i Finland, Sverige og Norge for regel
messig orientering, drøfting og behandling av 
samiske spørsmål av felles interesse. Målsettingen 
med det nye samarbeidet er å styrke og utvikle det 
samiske folkets språk, kultur, næringer og sam
funnsliv. Samarbeidet har uformell, men nær, til
knytning til Nordisk Ministerråd. Ministrene og 
presidentene har drøftet planene om bygging av 
skoltesamisk museum i Neiden, Sør-Varanger og 
kulturhus i Sevettijärvi i Finland, initieringen av en 
nordisk fellesløsning for støtte av samiske tegn i 
datasystemer, høyere samisk kunstutdanning og 
økonomiske forutsetninger for arbeidet til FNs 
permanente forum for urfolksspørsmål og for 
sametingenes fellesorgan, Samisk parlamentarisk 
råd. Det arbeides videre med spørsmål som infor
masjonssatsning om samer og samiske forhold, 
samordning av samiske læreplaner, samisk forsk
ning, bruken av det samiske flagget og Samefol
kets dag som offisiell flaggdag. I fellesmøtet den 
12. november 2003 ble ministrene og presidentene
enige om å opprette en nordisk samisk språkpris-
Gollegiella, som en anerkjennelse og synliggjøring 
av innsats og arbeid for samisk språk. Språkprisen 
vil bli utdelt hvert annet år, første gang i november 
2004. 

Forberedelse og oppfølging av saker ivaretas 
av Embetsmannsorganet for samiske spørsmål 
som har representasjon fra regjeringene og same
tingene i Finland, Sverige og Norge. Den norske 
delegasjonen ledes av Kommunal- og regionalde
partementet og har fast representasjon fra Land
bruksdepartementet, Utdannings- og forsknings
departementet og Sametinget. Nordisk Minister
råds sekretariat blir orientert om saker som drøf
tes og behandles. Sverige overtok formannskaps
funksjonen i 2004 fra Norge. Finland overtar funk
sjonen i 2005. 

Nordisk samekonvensjon 

Ministrene og sametingspresidentene besluttet i 
fellesmøte 7. november 2001 å opprette en ekspert

gruppe med representanter fra Finland, Sverige og 
Norge til å utarbeide utkast til en nordisk same
konvensjon. Ekspertgruppen består av to medlem
mer fra hvert land, hvorav statene og sametingene 
har utnevnt hvert sitt medlem. Arbeidet startet i ja
nuar 2003 og ventes å være ferdig i slutten av 2005. 
Ekspertgruppen skal avklare hvorvidt det er en 
rammekonvensjon, eller en konvensjon som mer 
detaljert angir rettigheter og plikter for staten og 
samene, som skal utarbeides. Det skal ses nærme
re på om bestemte temaer eller saksområder bør 
og kan reguleres i en konvensjon. Innholdet i ut
kastet til konvensjonstekst skal utarbeides på bak
grunn av de internasjonale instrumenter som de 
respektive land er bundet av, samt sedvanerett. 
Ekspertgruppen skal også ta stilling til, og even
tuelt fremme forslag om, klagemulighetene på et
terlevelse av konvensjonen og behovet for overvå
kingsorgan. 

Samisk parlamentarisk råd 

Sametingenes samarbeidsorgan, Samisk parla
mentarisk råd, ble vedtatt opprettet av sametinge
ne i Finland, Sverige og Norge i 1996. Rådet er et 
institusjonalisert samarbeid mellom sametingene i 
saker som berører samer i flere stater eller samene 
som ett folk. Hvert sameting velger 7 sametingsre
presentanter med personlige vararepresentanter 
til rådet. Sekretariatsfunksjonen følger det same-
ting som har presidentvervet. Denne forbereder 
saker til styre- og rådsmøter. Fra 2004 har Same
tinget i Sverige presidentvervet og sekretariats
funksjonen. 

Formålet med Samisk parlamentarisk råd er å 
legge forholdene til rette for at samene skal kunne 
bevare og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt sam
funnsliv innenfor den enkelte nasjonalstat, samt at 
samene som ett folk i flere stater skal kunne beva
re og utvikle disse forholdene uten hinder av stats
grensene. Rådet er et sentralt organ i det nye nor
diske samarbeidet om samiske spørsmål, og same
tingene tar sikte på at rådet har en aktiv rolle i det 
internasjonale arbeidet, i blant annet FNs erklæ
ring om urfolks rettigheter, urfolksspørsmål i Ba
rentssamarbeidet og i arbeidet overfor Arktisk råd. 

Regjeringen anser Samisk parlamentarisk råd 
som et viktig organ for det nordiske samarbeidet 
fremover og som også vil kunne ha betydning i en 
internasjonal sammenheng. Regjeringen har bevil
get NOK 300 000 fra 2003 til rådets virksomhet. 

Økt norsk – finsk samarbeid i nord 

Høsten 2002 ble det etter initiativ fra statsministre
ne Lipponen og Bondevik etablert et finsk-norsk 
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grenseprosjekt. Prosjektets hovedmål har vært å 
øke samarbeidet mellom grenseområdene ved å 
identifisere og bidra til å bygge ned unødvendige 
hindringer i grenseoverskridende handel og sam
arbeid. Deltagere i prosjektet er de tre samiske 
grensekommunene Utsjok, Enontekio og Enare i 
Finland og kommunene Storfjord, Kåfjord, Nord
reisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Porsanger, 
Nesseby og Sør-Varanger i Norge. 

En arbeidsgruppe har utarbeidet rapporten 
«Grenseløst i nord». Denne ble overlevert statsmi
nistrene i de to landene da de møttes til politiske 
drøftinger i Uleåborg i Finland 18. mai 2004. Rap
porten legger grunnlag for nærmere samarbeid på 
en rekke områder. Utfordringene og mulighetene 
for løsninger har tatt utgangspunkt i lokale for-
hold. Mulighetene for forbedringer ligger innen 
sektorer som for eksempel utdanning, helse, of
fentlige tjenester og brann- og redningsarbeid. 
Rapporten inneholder også anbefalinger i forhold 
til næringsliv og infrastruktur. Det pekes på kon
krete oppfølgingstiltak. Finland utnevnte for eks
empel i august i år en Norges-ombudsmann for 
Nord-Lappland. På utdanningssiden vil det bli ned
satt et utvalg med lokale, regionale og sentrale ak

tører for å redusere samarbeidsbarrierer. Lærepla
nene i samisk og duodji, og læremiddelutvikling 
og -produksjon skal samordnes. På helsesiden vil 
Norge bidra til at det etableres en koordinator som 
blant annet vil få som oppgave å se på unødvendige 
forskjeller i regelverk og ordninger mellom lande
ne. 

Nasjonale minoriteter 

Norge, Sverige og Finland har startet et samarbeid 
angående politikken overfor nasjonale minoriteter. 
Dette samarbeidet er ikke en del av det formelle 
nordiske samarbeidet i regi av Nordisk Minister
råd. De nasjonale minoriteter i Norge er jøder, kve
ner, rom (sigøynere), romani (taterne) og skogfin
ner. I første omgang er det avholdt et møte på em
betsmannsnivå hvor man utvekslet erfaringer an
gående politikkområdet. I tillegg sonderte man be
hovet for og muligheten for et mer formalisert og 
varig samarbeid mellom landene. Konklusjonen 
ble at man på departementsnivå vil møtes minst en 
gang i året for å utveksle erfaringer og for å vur
dere nærmere samarbeid på enkelte saksområder. 
Danmark og Island vil bli informert om samarbei
det. 
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6 Nordisk samarbeid utenfor Ministerrådet 

6.1 Det utenrikspolitiske samarbeid 

På tross av ulik forankring i forhold til EU og NA
TO fungerer det nordiske utenrikspolitiske samar
beidet nært og godt. Integrasjonsbestrebelsene i 
Europa og den endrede sikkerhetspolitiske arki
tekturen innebærer at Norden i dag, i stadig større 
utstrekning, har felles utenriks- og sikkerhetspoli
tiske interesser. Dette interessefellesskap, sam-
men med vårt felles kultur- og verdigrunnlag, bi
drar til at vi kan utnytte ulik tilknytning til interna
sjonale organisasjoner til felles initiativ og tiltak. 

Imidlertid har samarbeidet i de internasjonale 
organisasjonene endret karakter etter at Danmark, 
Finland og Sverige ble medlemmer av EU. Samar
beidet er i dag mer uformelt, og det kan være en ut
fordring å opprettholde den nordiske profilen sam
tidig som de nordiske EU-land må avstemme sin 
politikk med de øvrige EU-land. Fra norsk side er 
man derfor opptatt av å bidra aktivt til et fortsatt 
nært og fortrolig samarbeid om aktuelle utenriks
politiske spørsmål. 

Det utenrikspolitiske samarbeidet er de siste 
årene i økende grad utvidet til å inkludere også de 
baltiske land i det såkalte NB 8-samarbeidet. De 
nordiske og baltiske utenriksministre møtes nå år
lig. Samtidig har man fra høsten 2004 også innført 
regelmessige statssekretærmøter i samme format. 
Videre holdes det regelmessige møter på høyt em
betsnivå. Til disse møtene inviterer man tidvis re
presentanter fra andre naboland i regionen, og 
også USA. Regjeringen støtter i så måte det ameri
kanske E-PINE (Enhanced Partnership in Nort
hern Europe) initiativet for uformelt nordisk-bal-
tisk-amerikansk samarbeid, som ble lansert i 2003. 

De baltiske land oppfatter seg langt på vei som 
«nordiske», og deres inntreden i både NATO og 
EU vil trolig medføre økt interesse for det nordisk
baltiske utenrikspolitiske samarbeidet i tiden som 
kommer. 

Norge har særlig stor nytte av samrådet med 
de øvrige nordiske land om spørsmål som gjelder 
utviklingen innenfor EU, EØS og Schengen-samar-
beidet, samarbeidet med våre nærområder og i de 
regionale samarbeidsfora, men også knyttet til 
samarbeidet om de konfliktforebyggende og freds

bevarende oppgaver som de nordiske land er invol
vert i. 

Nordisk samarbeid i EU-relaterte saker gir an
ledning til å gjøre norske synspunkter og interes
ser kjent blant EU-landene. Danmarks, Finlands 
og Sveriges EU-medlemskap gjør nordisk innfly
telse gjeldene i EU. I lys av EUs fortsatt dynamiske 
utvikling er det naturlig at europaspørsmål nå ut
gjør en stor del av den nordiske dagsorden. Det vi
ses til nærmere omtale under kap. 4.3. 

Det er løpende og tett samarbeid om FN-spørs-
mål blant de nordiske landene. Utveksling av syns
punkter og informasjon foregår jevnlig ved de nor
diske FN-delegasjonene i New York, og det er 
halvårlige FN-konsultasjoner på embetsnivå i de 
nordiske hovedsteder. For Norge er det viktig å få 
informasjon om EUs arbeid på aktuelle områder. 
EUs mer fokuserte tilnærming til FN i 2004, slik 
dette springer ut av EUs nye sikkerhetsstrategi og 
satsingen på «effektiv multilateralisme», har inter
essante berøringspunkter med den norske FN-po-
litikken. Et viktig nordisk tema i 2004/2005 er ko
ordinering og konkretisering av samarbeid og fel
lessatsing knyttet til FNs generalsekretærs høyni
våpanel som skal vurdere globale sikkerhetsut
fordringer (High-Level Panel on Threats, Challen
ges and Change). Det er innledet et nordisk sam
arbeid for å støtte opp om denne prosessen. 

De nordiske land samarbeider også nært i kan
didaturspørsmål. Det er etablert en intern nordisk 
rotasjonsordning for kandidatur til FNs Sikker
hetsråd. Norge fikk god og aktiv støtte fra de øvri
ge nordiske land for plassen i FNs Sikkerhetsråd 
for perioden 2001–2002, og Danmarks kandidatur 
til Sikkerhetsrådet for perioden 2005–2006 har til
svarende nordisk støtte. De nordiske land vil også 
støtte aktivt opp om Island, som er kandidat til Sik
kerhetsrådet for første gang, for perioden 2009– 
2010. 

Innen gruppen av vestlige land (WEOG) har 
det over tid vært en forståelse for at de nordiske 
land i en rekke valgsammenhenger i realiteten ut
gjør en egen «undergruppe». Dette gjelder i stor 
grad på det økonomiske og sosiale området, hvor 
de nordiske land samlet er blant de største bi
dragsytere. Men også når det gjelder kampen for 
demokrati og menneskerettigheter er det tradisjon 
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for at de nordiske land står sammen. MR-spørsmål 
er blitt et viktig tema for drøftelser og samordning 
på nordisk nivå. Internasjonal strafferettspleie er 
også et tema for nordisk samarbeid, hvor det frem
mes kandidater fra den nordiske krets til stillinger 
i den internasjonale straffedomstol (ICC) og til 
straffedomstolene for det tidligere Jugoslavia (IC
TY) og Rwanda (ICTR). 

OSSE er den internasjonale organisasjon hvor 
EU-landene har etablert det tetteste utenrikspoli
tiske samarbeidet. Felles nordiske innspill er her i 
praksis blitt en umulighet etter at Finland og Sveri
ge ble EU-medlemmer. Imidlertid fortsetter det 
ukentlige nordiske samråd mellom OSSE-delega-
sjonene, og de halvårlige nordiske og årlige nor-
disk-baltiske OSSE-konsultasjonene på hoved
stadsnivå. 

I Europarådet er det også etablert nært samar
beid mellom EU-landene i alle sentrale spørsmål. 
Det er uformell nordisk kontakt på enkelte saks
felt, men dette inngår ikke i en etablert struktur. 
Imidlertid fortsetter de halvårlige nordiske og årli
ge nordisk-baltiske Europarådskonsultasjonene på 
hovedstadsnivå. 

Forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål er 
de siste årene tilført som en ny og viktig dimensjon 
i det nordiske samarbeidet. Landenes ulike sikker
hetspolitiske orientering er ikke til hinder for jevn
lige konsultasjoner, et nært praktisk samarbeid og 
felles innsats. 

De nordiske lands ulike sikkerhetspolitiske 
forankring begrenser det formelle samarbeidet. 
Samtidig er det uformelle samarbeidet verdifullt. 
Gjennom åpne informasjonskanaler på politisk så
vel som embetsnivå, har de nordiske land en gjen
sidig interesse i et nært samarbeid på det forsvars
og sikkerhetspolitiske området. Det samarbeides 
også tett på arbeidsnivå. 

Gjennom det norsk-initierte NORDCAPS (Nor
dic Coordinated Arrangement for Military Peace 
Support) samarbeider de nordiske land militært i 
forhold til deltagelse i fredsoperasjoner, bl.a. gjen
nom opplæring av såvel nordisk som internasjonalt 
personell. De nordiske land samarbeider også i 
SHIRBRIG (Multinational Stand-by High Readi
ness Brigade for UN Operations), som i dag teller 
14 medlemmer, hovedsakelig europeiske land. 
SHIRBRIG er etablert for å styrke FNs evne til 
rask utplassering av hovedkvarter og styrker, og 
kan også støtte FN i planleggingsfasen av nye ope
rasjoner. 

De nordiske land og Tyskland har siden høsten 
2000 hatt et uformelt samarbeid om sivil krise
håndtering, et samarbeid som senere er utvidet til 
å gjelde også Polen og de baltiske land. Innenfor 

denne rammen drøftes samarbeid om sivilt politi i 
internasjonale fredsoperasjoner og sivile innsats
styrker i fredsoperasjoner. Det eksisterer for øvrig 
et godt nordisk samarbeid innen utdanning og 
kursing av politiinstruktører. 

Det nordiske militære samarbeidet på Balkan 
har vist at Norden samlet effektivt kan bidra til kri
sehåndtering. Regjeringens mål er at de praktiske 
erfaringer vi har fått på Balkan skal reflekteres i 
tett kontakt mellom disse land innenfor rammene 
av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitiske sam
arbeid (ESDP). 

Regjeringen arbeider også aktivt for å trekke 
Sverige og Finland så tett som mulig inn mot NA-
TOs arbeid med fredsoperasjoner og krisehåndte
ring, de såkalte ikke-Artikkel 5 operasjonene. Det
te omfatter jevnlige konsultasjoner om NATO-le-
dede fredsoperasjoner der disse landene deltar, og 
støtte til Sveriges og Finlands ønsker om tettere til
knytning til NATO gjennom Alliansens partner
skapsordninger. 

De nordiske land deltar aktivt i kampen mot in
ternasjonal terrorisme, blant annet gjennom bi-
drag til de militære operasjonene i Afghanistan. De 
nordiske land er en sterk bidragsyter til den inter
nasjonale stabiliseringsstyrken i Afghanistan 
(ISAF) under NATOs ledelse. Gjennom driften av 
Kabuls internasjonale flyplass, og ved bidrag til de 
regionale stabiliseringsstyrker i Mazar-i-Sharif og 
Maymaneh, er det et forsterket nordisk samarbeid 
innenfor rammen av de internasjonale styrkene. 

Kampen mot terrorisme fordrer også fokus på 
de grunnleggende årsaker til terrorisme. Av denne 
grunn bidrar de nordiske land med sitt sterke en
gasjement for bekjempelse av fattigdom og frem
me av demokrati og menneskerettigheter, sub
stansielt til den langsiktige forebyggingen av terro
risme. 

Norge tok i 2002 på seg ledelsen av observatør
oppgaver i forbindelse med fredsprosesser i Sri 
Lanka og Sudan (Joint Monitoring Mission i Nuba
fjellene). På bakgrunn av felles erfaring og tilnær
ming er det lagt stor vekt på å få med de nordiske 
landene. Både Danmark og Sverige har stilt med 
observatører i Nubafjellene. I fredsforhandlingene 
for Sudan i regi av den regionale organisasjonen 
Intergovernmental Authority on Development 
(IGAD) har Norge som medformann for IGAD 
Partner Forums Sudan-komité samarbeidet nært 
med andre land og organisasjoner som følger for
handlingene. Norge har gjennom denne rollen, og 
som observatør ved fredsforhandlingene i Kenya, 
holdt nær kontakt med andre nordiske land for 
mobilisering av internasjonal bistand til Sudan og 
for giverkoordinering. Nordisk samarbeid vil også 
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bli viktig i forbindelse med etablering av en freds
bevarende operasjon i Sudan etter en fredsavtale. I 
den norsk ledete observasjonsgruppen «Sri Lanka 
Monitoring Mission», som overvåker våpenhvile
avtalen mellom Sri Lankas myndigheter og De ta
milske tigrene, deltar utelukkende de fem nordis
ke landene, etter anmodning fra partene i fredspro
sessen. Partene ønsker foreløpig kun å bruke nor
diske representanter til å overvåke prosessen, bl.a. 
fordi man har god erfaring med den nordiske ob
servatørgruppen og den norske tilrettelegging av 
fredsprosessen, og fordi man har et omfattende bi
standssamarbeid med de nordiske land. 

Det har i de senere år vært tett nordisk samråd 
i EAPC (Det euro-atlantiske partnerskapsråd). Det 
militære samarbeidet i Partnerskap for fred (PfP) 
gir også god mulighet til å videreutvikle det regio
nale samarbeidet om fredsbevaring i Norden. 

Norge har sammen med Sverige og Finland 
tatt ansvaret for å utvikle retningslinjer for minste
standarder i EAPC-land for å beskytte sivilbefolk
ningen mot masseødeleggelsesvåpen. Denne inn
sats er en oppfølging av sentrale deler av Allian
sens arbeid med sivilt beredskap, og en viderefø
ring av et aktivt norsk engasjement over tid. Arbei
det finner sted innen rammen av NATOs høynivå
gruppe for sivil beredskapsplanlegging (SCEPC) 
og omfatter standarder for opplæring, utstyr og 
prosedyrer. Det er første gang i NATO-sammen-
heng at det er utarbeidet forslag til felles standard-
er for sivile nasjonale kapasiteter. 

En nordisk prosjektgruppe under ledelse av Di
rektoratet for Sivilt Beredskap utarbeidet en rap
port om dette arbeidet som ble fremlagt for NATO 
i 2003. Som ledd i oppfølging av rapporten arran
gerte NATO og Norge – på vegne av den nordiske 
prosjektgruppen – en internasjonal konferanse om 
minstestandarder for beskyttelse av sivilbefolknin
gen mot masseødeleggelsesvåpen i Trondheim i 
januar 2004. Arbeidet med minstestandardprosjek
tet føres nå videre av en ad hoc arbeidsgruppe be
stående av NATO- og EAPC-land. 

Det nordiske utenrikspolitiske samarbeidet 
omfatter for øvrig også administrative spørsmål 
knyttet til de nordiske lands utenrikstjenester. Et
ter prosjekter som samlokaliseringsambassadene i 
Berlin og Maputo har arbeidet med å finne frem til 
andre mulige samlokaliseringssteder blitt intensi
vert. I forlengelsen av diskusjonene om samlokal
isering drøfter man også en mulig videreutvikling 
av det nordiske konsulære samarbeidet samt sam
ordning av Schengen-arbeidet på utvalgte uten
riksstasjoner. En ordning med gjensidig utestasjo
nering av medarbeidere på andre nordiske uten
riksstasjoner vil bli utredet. 

6.2 Utenrikshandel


De nordiske utenrikshandelsministre møtes årlig 
til uformelt samråd om aktuelle handelspolitiske 
saker. Erfaringene fra de siste ti årene, med tre av 
de nordiske landene innenfor EU og to utenfor, vi
ser at samarbeidet om Europaspørsmål har fått 
større betydning i det nordiske utenrikshandelspo
litiske samarbeidet. Likeledes har samarbeidet 
med Nordens nærområder på det økonomiske og 
handelspolitiske området blitt viktigere. 

De uformelle informasjons- og konsultasjons
ordningene er styrket de senere år, både mellom 
de nordiske hovedstedene, mellom delegasjone-
ne/representasjonene i Brussel og Genève, mel
lom de nordiske ambassadene og mellom EU-dele-
gasjonene og Nordisk Ministerråds sekretariat. I 
mange spørsmål som det arbeides med i EU og 
som kommer til behandling i EØS, er det forut for 
møter i EU nær kontakt mellom de nordiske ho
vedsteder. I tillegg vil Nordisk Ministerråd være 
en kanal for regelmessig nordisk samråd om ak
tuelle EU/EØS-spørsmål. 

Norge deltar i en uformell nordisk samråds
gruppe for indre markedsspørsmål. Hensikten 
med samrådsgruppen er å utveksle informasjon 
om aktuelle saker knyttet til utviklingen av det ind-
re marked, samtidig som man vurderer mulighe
ten for å koordinere nasjonale posisjoner. Gruppen 
arbeider med å styrke utviklingen av det indre 
marked i Norden, herunder fjerne gjenstående 
handels- og grensehindringer og andre tiltak som 
kan styrke det økonomiske samarbeidet mellom 
de nordiske land. Samrådsgruppen rapporterer til 
utenrikshandelsministrene. 

I forbindelse med utvidelsen av EU og EØS, 
tok Sverige som formannskapsland i det nordiske 
regjeringssamarbeidet i 2003 initiativ til å utvide 
samrådsgruppen med de baltiske landene og Po-
len. I tillegg til drøfting av løpende indre markeds
saker, er det også tatt initiativ til et konkret samar
beid om utveksling av erfaringer knyttet til admi
nistrative rutiner. 

EUs ytre handelspolitikk er Kommisjonens an
svarsområde, og det er således ikke aktuelt med 
noe formelt samarbeid mellom nordiske land om 
felles posisjoner i WTO. De nordiske land har 
imidlertid god uformell kontakt om WTO-spørs-
mål via møter mellom de nordiske delegasjonene i 
Genève og med nordiske deltakere på møter i 
OECDs handelskomité. På hovedstadsnivå avhol
des det nordiske handelssjefsmøter der man bl.a. 
tar opp spørsmål knyttet til den pågående forhand
lingsrunden i WTO. 

Den uformelle nordiske kontakten gir Norge 
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informasjon om EUs drøftelser, samtidig som de 
øvrige nordiske land kan dra nytte av at Norge del-
tar i grupperinger hvor EU kun er representert ved 
Kommisjonen. 

6.3 Forsvar 

Det nordiske sikkerhets- og forsvarspolitiske sam
arbeidet er omfattende, og prioriteres høyt både på 
politisk og mer fagmilitært nivå. De nordiske for
svarsministermøtene, som avholdes hver vår og 
høst, er et viktig forum der ministrene diskuterer 
politiske spørsmål av felles interesse, herunder 
forsvarsreformer og internasjonal krisehåndte
ring. 

Etableringen av Nordic Co-ordinated Arrange
ment for Military Peace Support (NORDCAPS) i 
1998 representerte en ytterligere forsterkning av 
dette samarbeidet. NORDCAPS skal i første rekke 
kunne stille en fellesnordisk styrke opp til briga
destørrelse i operasjoner ledet av FN, OSSE, EU 
eller NATO. Island ble opptatt som medlem i 
NORDCAPS i 2003. 

De nordiske land har tradisjonelt hatt et godt 
samarbeid innenfor lufttransport i forbindelse med 
internasjonale operasjoner. Et slikt samarbeid ut
føres nå blant annet i NORDCAPS-regi, innenfor 
det såkalte Nordic Movement Co-ordination Cen
tre i forbindelse med NATO-operasjonen i Afghani
stan. Lufttransportsamarbeidet i denne sammen
heng mellom Norge, Island, Sverige og Finland 
medfører store besparelser for hvert av deltaker
landene, og bedrer regulariteten i understøttelsen 
for de nordiske styrkene i Afghanistan. Det gjen
nomføres nå ukentlige flygninger mellom Kabul 
og Västerås i Sverige, via Pori i Finland og Garder
moen i Norge. Danmark vil trolig også delta i dette 
samarbeidet i den nærmeste fremtid. Norge har le
det arbeidet i denne transportcellen fram til 1 juli 
2004 da Finland overtok ledelsen. 

Den NATO-ledede stabiliseringsstyrken 
(ISAF) er ansvarlig for driften av Kabuls interna
sjonale lufthavn (Kabul International Airport – 
KAIA). Alliansen ivaretar dermed en helt vital nøk
kelfunksjon for så vel militær som ikke-militær tra
fikk, til og fra Afghanistan. Innen ISAF har Island 
lederansvar for denne tjenesten. Både Norge, Sve
rige, Danmark og Finland bidrar med personell. 
Norge stiller åtte personell til brann- og havaritje
nesten ved KAIA, hvorav fem er rekruttert fra det 
sivile brannvesen. Ved siden av å forestå den dagli
ge driften, vil en viktig oppgave for NATO være å 
overføre tjenesten til afghanske myndigheter så 
snart det er forsvarlig, for tiden planlagt innen ut
gangen av 2006. 

Det nordiske forsvarsmateriellsamarbeidet, 
Nordic Defence Armament Co-operation (NOR
DAC), arbeider for å fremme utviklingen av kost
nadseffektivt samarbeid for innkjøp og vedlike
hold. Samarbeidet har siden etableringen i 1994 
gitt betydelige besparelser. Det pågår i dag mer 
enn 30 ulike prosjekt- og samarbeidsgrupper. 

De nordiske land har gjennom flere år samar
beidet med de baltiske land på det forsvars- og sik
kerhetspolitiske området. Som ett første steg i et 
tettere samarbeid vil de baltiske forsvarsministre
ne delta på de nordiske høstmøtene fremover. Det
te var et norsk initiativ, og det første møtet gikk av 
stabelen i november 2003 i Sverige. 

6.4 Utviklingssamarbeid 

De nordiske land har på svært mange områder 
sammenfallende syn knyttet til utviklingssaker. 
Dette fører til samarbeid på mange plan. Både 
gjennom policy-dialog både på politisk og embets
nivå, koordinering av synspunkter og posisjoner i 
forhold til FN, Verdensbanken og internasjonale 
organisasjoner samt praktisk samarbeid på landni
vå. Her vil det bli gitt eksempler på alle disse. 

Når det gjelder den politiske dialogen er det 
vanlig at de nordiske ministre med ansvar for ut
viklingssamarbeidet møtes en gang i året for å dis
kutere aktuelle saker av felles interesse, og hvor
dan disse best kan følges opp. Årets møte vil vente-
lig finne sted på Island i løpet av høsten 2004. Den 
samme rutinen gjelder for de respektive statssek
retærer. 

I tillegg til de politiske møtene har man regel
messige konsultasjoner på embetsnivå knyttet til 
forskjellige bistandsområdene. De nordiske utvik
lingsdirektorater konsulterer om bilaterale bi
standssaker, mens det i tilknytning til humanitære 
spørsmål gjennomføres konsultasjoner to ganger 
årlig. I tillegg kommer kontinuerlig dialog mellom 
de nordiske lands ambassader, samt løpende ufor
mell dialog knyttet til enkeltsaker av felles interes
se. 

Nordisk samarbeid vedrørende bilateral bistand 

I mars 2003 ble det inngått en avtale mellom de 
nordiske landene Finland, Sverige, Danmark og 
Norge, samt Nederland og Storbritannia på den 
ene siden og zambiske myndigheter på den andre. 
Avtalen knytter an til harmonisering av bistanden 
– det såkalte Harmonisering i Praksis-initiativet
(HIP). Partene forplikter seg til å støtte opp om 

1 www.nordac.org 
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viktige reformer i den zambiske forvaltningen, 
samt å kanalisere bistanden gjennom sektorpro
gram og muligens også budsjettstøtte. Støtten skal 
baseres på Zambias strategi for fattigdomsreduk
sjon (PRSP). Giverene forplikter seg ikke bare til å 
koordinere sine krav og rutiner for oppfølging av 
bistanden (harmonisering), men også å basere 
denne oppfølgingen på Zambias nasjonale system 
og prioriteringer (innordning). Dette innebærer 
en betydelig administrativ lettelse for Zambias for
valtningsapparat. 

Arbeidet med harmonisering og innordning av 
bistanden har høy prioritet innenfor OECD/DAC 
(Organisasjonen for økonomisk samarbeid og ut-
vikling/Utviklingskomitéen). Allerede i 1999 tok 
de nordiske land et viktig initiativ gjennom den så
kalte «the Stockholm Workshop», et høynivå-møte 
for de nordiske land, EU, FN-organisasjoner, utvik
lingsbankene og et utvalg samarbeidsland. Høyni-
vå-møtet utarbeidet sentrale anbefalinger for styr
ket samarbeid på landnivå. De nordiske landene 
fortsetter å være en drivkraft for dette arbeidet i 
OECD/DAC-sammenheng. I mai 2003 var jurister 
fra HIP-gruppen samlet i Oslo for å bli enige om et 
felles avtaleverk til bruk i giversamarbeid. 

I Afrika er det foreløpig samarbeidet mellom 
Norge og Sverige som har gitt flest konkrete resul
tater. Norske og svenske ambassadører i det sør
lige Afrika møtes nå hver 18. måned for å diskutere 
hvordan samarbeidet dem imellom kan styrkes. I 
det østlige/vestlige Afrika har det foreløpig vært 
ett slikt møte. Møtene bekrefter at det er et betyde
lig samarbeid på landnivå, ikke minst omkring in
formasjonsinnhenting som forskningsrapporter, 
gjennomganger og evalueringer. I to av landene 
har man også klart å etablere konkrete samar
beidsprosjekt: 

I 2001 inngikk Sverige og Norge en samar
beidsavtale om delegert samarbeid omkring bi
standen til Malawi. Sverige har ikke representa
sjon i landet, og den norske ambassaden i Lilong
we forvalter svensk støtte til godt styresett, helse 
og hiv/aids. Disse områdene er også de sentrale 
områdene for Norges utviklingssamarbeid med 
Malawi. Sverige og Norge skyter hver inn 50 pro-
sent av dette programmet, som i 2002 var på 90 
MNOK. I 2003 er dette planlagt økt til 100 MNOK. 
Tilsvarende har Norge delegert forvaltningsansva
ret for støtten til helsesektoren i Uganda til Sveri
ge. Norges bidrag til dette programmet var 30 
MNOK i 2001, 20 MNOK i 2002 og er planlagt økt 
igjen til 30 MNOK i 2003. 

I tillegg til at det norsk-svenske samarbeidet 
har en verdi og en effektiviseringsgevinst i seg 
selv, vil det også gi konkret erfaring som vil ha stor 

verdi i det videre arbeidet med å utvikle modeller 
for harmonisering og innordning mellom flere gi
vere og i flere land. 

Andre former for samarbeid på landnivå kan 
eksemplifiseres ved at den norske ambassaden i 
Nicaragua har vært koordinator for en rapport ved
rørende implementeringen av Nicaraguas PRSP
prosess, og vurderingen av Verdensbankens og 
IMFs (Det internasjonale Valutafond) rolle i dette 
(se nedenfor). 

Nordisk felles opptreden vedrørende multilateral 
bistand 

Det finner sted et nært samarbeid mellom de nor
diske land i forhold til de multilaterale utviklings
organer, både gjennom formelle og uformelle kon
takter. I forberedelsene til styremøter i FNs fond 
og programmer (FNs utviklingsprogram UNDP, 
FNs barnefond UNICEF, FNs befolkningsfond 
UNPFA, FNs miljøprogram UNEP, Verdens mat
vareprogram WFP, m.v.) holder regelmessige nor
diske møter for å samordne de nordiske lands 
holdninger, og det samordnes også nært under 
styremøtene. Det er god kontakt og nært samar
beid overfor viktige særorganisasjoner i FN, slik 
som Verdens helseorganisasjon WHO, Den inter
nasjonale arbeidsorganisasjon ILO, FNs organisa
sjon for utdanning, vitenskap og kultur UNESCO 
og FNs organisasjon for ernæring og landbruk 
FAO. Samarbeidet med Verdensbanken og de re
gionale utviklingsbankene er formalisert gjennom 
en omfattende nordisk koordineringsprosess og 
en rotasjonsordning for representasjon i de styren
de organer. I det internasjonale fond for jordbruks
utvikling IFAD har man en mer begrenset nordisk 
koordinering på hovedstadsnivå. 

I Verdensbanken og de regionale utviklings
bankene har Norge i de fleste saker sammenfallen
de interesser med de øvrige nordiske land, og det 
nordiske samarbeidet i institusjonenes styrer er 
tett. Felles posisjoner utformes fortløpende og det 
holdes felles innlegg under årsmøter og møter i 
Verdensbankens og Det internasjonale valutafon
dets (IMF) utviklingskomité. De nordiske land 
legger i sitt løpende arbeid vekt på å sikre at den 
overordnede målsetting om fattigdomsreduksjon 
blir styrende for utformingen og gjennomføringen 
av virksomheten i utviklingsbankene. 

De nordiske land er sterkt engasjert i gjennom
føringen av Verdensbankens og IMFs gjeldslette
ordning for de fattigste utviklingslandene, den så
kalte HIPC-ordningen. Fra nordisk side arbeider 
man for å få på plass et forhandlingsopplegg for å 
mobilisere tilstrekkelige midler til å dekke de mul
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tilaterale finansinstitusjonenes – særlig Verdens
bankens – store gjeldslettekostnader slik at institu
sjonenes evne til å bistå de fattigste landene ikke 
blir svekket. 

Til sammen 27 land drar nå nytte av gjeldslette 
under HIPC-ordningen etter å ha utarbeidet hel
hetlige utviklingsstrategier (Poverty Reduction 
Strategy Papers – PRSP). I tråd med nordiske 
synspunkter er fokus dreid fra hurtighet til kvali
tet, med det for øye at strategiene skal utgjøre et 
best mulig grunnlag for langsiktig, fattigdomsbe
kjempende politikk. Det er bred enighet vedrøren
de de nordiske lands holdning om at PRSP må dan-
ne grunnlaget for samtlige giveres engasjement i 
de aktuelle land. PRSP innebærer et styrket fokus 
på fattigdom i Verdensbanken og IMF. Spørsmålet 
om hvordan man skal bistå land som ikke når en 
håndterbar gjeldssituasjon etter å ha fått HIPC-be-
handling, er en stor utfordring som nå er satt på 
dagsorden i det nordiske samarbeidet. 

De nordiske land har gjennomført et pilotpro
sjekt for i fellesskap å se nærmere på Verdensban
kens og IMFs rolle i PRSP-prosessen i en rekke 
land (Bolivia, Mosambik, Nicaragua, Tanzania, 
Uganda, Vietnam og Zambia). Rapporten fra pro
sjektet forelå sommeren 2003 og inneholdt bl.a. an
befalinger til Verdensbanken og IMF med hensyn 
til institusjonenes deltakelse i lokal giverkoordine
ring og tilpasning til landenes PRSPer. Disse pro
blemstillingene, samt spørsmål som finansiering 
av tusenårsmålene og samarbeidet mellom Ver
densbanken og FN, var sentrale temaer i det årlige 
møtet mellom Verdensbankens president og de 
nordiske og baltiske guvernørene i Verdensban
ken som ble avholdt i Oslo i mai 2004. 

Forhandlingene om den 14. påfylling av Ver
densbankens fond for de fattigste landene (Inter
national Development Association – IDA) ble påbe
gynt i februar 2004 og skal etter planen sluttføres 
før utgangen av året. Fra norsk side arbeides det 
for en betydelig påfylling, ikke minst på grunn av 
det store ressursgapet som eksisterer i forhold til 
hva som anses som nødvendig for å nå tusenårs
målene. Som under tidligere påfyllingsprosesser 
er det tett nordisk koordinering i forhandlingene. 

I 2004 forhandles det også om den tiende påfyl
ling i Det afrikanske utviklingsfondet. De nordiske 
land samarbeider nært under forhandlingene. I juli 
2004 tar Norge over stillingen som eksekutivdirek
tør og styrerepresentant i vår valggruppe i Den 
afrikanske utviklingsbanken. Dette innebærer 
også at Norge vil koordinere de nordiske syns
punkter på hovedstadsnivå. Foruten de nordiske 
land (unntatt Island), er Sveits og India med i Nor
ges valggruppe. 

Den åttende påfyllingen av Det asiatiske utvik
lingsfondet ble avsluttet i mai 2004, med samlet på
fylling av nye konsesjonelle utlånsmidler på USD 7 
milliarder. 21% av midlene skal anvendes i form av 
gavemidler til de fattigste og mest gjeldstyngede 
land, post konflikt land og i noe grad til faglig bi-
stand og bekjempelse av hiv/aids. Norge besluttet 
å øke sin andel fra 0.95% til 1.11%. Også de andre 
nordiske land bidro med tilleggsbevilgninger. De 
nordiske land hadde tett koordinering i hele for
handlingsprosessen. 

Nordisk samarbeid om FNreform 

De nordiske land har gjennom flere år samarbei
det for å styrke og effektivisere FN på det økono
miske og sosiale området. Rapporten fra det andre 
nordiske FN-prosjektet, «The United Nations in 
Development: Strengthening the UN Through 
Change, Fulfilling its Economic and Social Manda
te», har vært et viktig innspill i reformprosessen i 
FN. Mange av forslagene ble reflektert i General
sekretærens reformprogram som ble lagt fram i 
1997, og flere av de administrative endringer som 
er foretatt er i tråd med intensjonen i det nordiske 
FN-prosjektet. 

Generalsekretær Kofi Annan la i 2002 fram en 
ny reformpakke med vekt på administrative effek
tiviseringer. De nordiske land samarbeider nært 
for å opprettholde fremdriften i prosessen, både 
når det gjelder å sikre gjennomføring av allerede 
vedtatte reformer og for å vinne tilslutning til de 
nye reformtiltakene. 

Nordisk Utviklingsfond 

Det nordiske utviklingsfondet (Nordic Develop
ment Fund – NDF) er en samnordisk bistandsor
ganisasjon som finansieres over de nordiske lands 
bistandsbudsjetter. NDF gir lån over 40 år på my
ke vilkår som inkluderer rentefrihet og 10 års av
dragsfrihet, og med en administrasjonsavgift på 
0,75% pr. år. Lån fra fondet er forbeholdt de fattig
ste utviklingsland og benyttes mot høyt prioriterte 
prosjekter med positive miljøvirkninger. Prosjekte
ne skal være av nordisk interesse. Den største del 
av NDFs kreditter benyttes til å finansiere leveran
ser av varer og tjenester fra de nordiske land. NDF 
samfinansierer med andre multilaterale institusjo
ner, hovedsakelig Verdensbanken, de regionale 
utviklingsbankene og Den nordiske investerings
bank (NIB). 

De nordiske utviklingsmyndigheter avsluttet i 
2000 en forhandlingsrunde om en ny kapitalutvi
delse av fondet (NDF IV). Resultatet av forhandlin
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gene ble lagt fram i St.prp. nr. 83 (1999–2000). De 
nordiske utviklingsmyndighetene har i sluttrap
porten fra forhandlingene slått fast at NDF fortsatt 
skal legge en fattigdomsrettet utlånsstrategi til 
grunn som det overordnede mål for virksomheten. 
I tillegg bør NDF bidra til å: 
–	 Fremme hensyntagen til miljø og en bærekraf

tig utvikling 
–	 Fremme likestilling mellom menn og kvinner 

–	 Fremme en utviklingspolitikk som involverer 
det sivile samfunn i samarbeidslandene og som 
tar hensyn til menneskerettighetene 

–	 Forebygge korrupsjon og fremme godt styre
sett på sine virksomhetsområder. 

Utvidelsen av NDFs grunnkapital ble fastsatt til 
EURO 330 mill. Kapitalutvidelsen dekker NDFs ut
lån for perioden 2001–2005. Norges andel av påfyl
lingen utgjør 22,5%. 
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7 Oppfølging av Nordisk Råds rekommandasjoner 

Ansvaret for behandlingen av Nordisk Råds re
kommandasjoner og fremstillinger fordeles på de 
ulike embetsmannskomitéene umiddelbart etter at 
de er vedtatt av sesjonen eller presidiet. Behandlin
gen av rekommandasjoner rettet til regjeringene 
vil normalt bli koordinert og håndtert av formann
skapet. 

Embetsmannskomitéene og formannskapet tar 
straks etter sesjonen fatt på rekommandasjonsbe
handlingen, samtidig som behandlingen av eldre, 
ikke avskrevne rekommandasjoner gjenopptas. 
Rekommandasjonene og fremstillingene vil vanlig
vis kreve nasjonale konsultasjoner og undersøkel
ser, og noen har også tverrsektorielle sider som 
gjør det nødvendig å involvere flere av Ministerrå
dets sektorer. I noen tilfeller er det også aktuelt 
med utredninger. 

Innen 1. juli hvert år avgir Ministerrådet en 
meddelelse om alle aktuelle rekommandasjoner 
og fremstillinger. Meddelelsene redegjør for Mi
nisterrådets standpunkt, gjennomførte tiltak eller 
status for arbeidet med rekommandasjonene. 

Det foreligger et betydelig antall rekommanda
sjoner angående mange og svært sammensatte 
områder. Ministerrådet har overfor Rådet gitt ut
trykk for at dagens rekommandasjonsmengde kan 
bidra til å gjøre Nordisk Råds prioriteringer mind-
re synlige. Ministerrådet satte pris på den noe re
duserte rekommandasjonsmengden fra Nordisk 
Råd i 2003, og ser gjerne at dette videreføres. 

Den norske delegasjon til Nordisk Råd har 
bedt om en tilbakemelding om hva regjeringen har 
gjort for å oppfylle 4 av rekommandasjonene. Det
te følger nedenfor. Det minnes imidlertid om at 
Norge, sammen med de øvrige nordiske land, selv
sagt står tilsluttet de fellesnordiske meddelelser 
om rekommandasjonene som er oversendt Nor-
disk Råd. 

Rek.nr. 4/2003/: Rabattordning for ungdom og 
studerende 

I Nordisk Råds rekommandasjon 4/2003 bes de 
nordiske lands regjeringer om å undersøke mulig
hetene for å gjennomføre rabattordninger for ung
dom og studerende på statlige og statlig støttede 
transportsystemer. 

I sin besvarelse av rekommandasjonen medde
ler de nordiske lands regjeringer at en nordisk ar
beidsgruppe foretok en kartlegging av reiserabatt
ordninger i de nordiske landene i 2003. Det fram
kom at det er store forskjeller mellom landene 
både hva angår organiseringen av transportsyste
mene og prinsippene som er lagt til grunn for ra
battordningene. 

I Danmark har Undervisningsdepartementet 
og Forskningsdepartementet etablert rabattord
ninger for ungdom og studenter. Det framholdes 
at forskjeller i rabattordninger mellom de nordiske 
landene må aksepteres som følge av ulike nasjona
le forhold. 

I Finland er det ikke staten, men transportutø
veren, som etablerer rabatt for studenter. Fra finsk 
side meddeles at rabattsystemet fungerer bra. Alle 
studenter som har et finsk studiekort får reisera
batt. 

På Island finnes det ikke noe transportsystem 
som drives av staten, men et bussystem som dri
ves av kommunene. Det er opp til de ulike bussel
skap å bestemme hvorvidt studenter skal gis rabatt 
eller ikke. Det finnes flere ulike rabattkort både for 
studenter og andre reisende. 

I Norge får studenter og skoleelever under 30 
år 40% rabatt i forhold til den aktuelle periodekort
prisen for voksne på lokal kollektivtransport. I til
legg er fylkeskommunene pålagt av staten å tilby 
ungdommer mellom 16–19 år et ungdomskort, 
som skal gi rett til et ubegrenset antall reiser innen 
et fylke. På enkeltreiser over 150 km med jern
banen får studentene 50% rabatt på de fleste avgan
gene. På de mest populære avgangene er det dog 
kun 25% rabatt. Tilsvarende tilbys studentene 50% 
rabatt på Hurtigruta (som tilbyr sammenhengende 
båtforbindelse langs kysten fra Bergen til Kirke
nes), og 45% rabatt på Nord-Norge Bussen (samar
beidsorgan for busselskaper som opererer nord 
for Fauske hvor jernbanen slutter). Disse rabat
tordningene gjelder også utenlandske studenter 
som studerer i EØS-land. 

Norge anser ikke at rekommandasjonen fra 
Nordisk Råd krever noen videre oppfølging fra 
norsk side. 

På Færøyene gjelder en rabattordning for stu
derende som benytter de offentlige transportmid
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ler til og fra utdannelsesstedet. Den finansieres av 
Stuðulsstovnurin (den færøyske studiestøtteorga
nisasjon) og alle som får støtte fra Stuðulsstovnu
rin, dvs. både færøyske og utenlandske studenter, 
gis denne rabatten. 

På Åland kan både ålandske og utenlandske 
studenter benytte seg av samme rabatter når det 
gjelder den kollektive trafikken. 

I Sverige er det myndighetene med ansvar for 
studiefinansiering samt studentorganisasjonene 
som fremforhandler rabatter med ulike trafikksel
skap. 

De nordiske lands regjeringer anbefaler at re
kommandasjonen avskrives. 

Rek.nr. 5/2003/: Pensjoner og førtidspensjonering 

Nordisk Råd anbefaler i denne rekommandasjo
nen Nordisk Ministerråd om 
1.	 å se over formene for beskatningen av pensjo

ner fra ett annet nordisk land og søke å oppnå 
en lik anvendelse av skatteavtalen i de nordiske 
land, og 

2.	 å forenkle prosedyrene for bedømmingen av 
førtidspensjon og rehabilitering slik at under
søkelse og vedtak blir gjort i ett land i stedet for 
i berørte land. På sikt bør regelverket om før
tidspensjon harmoniseres mellom de nordiske 
land. 

Når det gjelder beskatning av pensjoner, så regu
leres det innen Norden av den nordiske skatteav
talen. Problemet med «dobbeltbeskatning» er i 
realiteten et problem knyttet til dobbelt betaling av 
trygdeavgift for helsetjenester. Trygdeavgifter re
guleres av EØS-avtalens trygderegler, og ikke av 
skatteavtalen. I de tilfellene hvor Norge, etter EØS
retten, er ansvarlig for å yte helsetjenester til en 
pensjonist, er det vår oppfatning at vi også har en 
eksklusiv rett til å kreve trygdeavgift for slike tje
nester. Dette synet er også gjengs oppfatning in
nen EU/EØS. 

«Dobbelt» betaling av trygdeavgift er i hoved
sak et norsk-svensk fenomen og oppstår pga. ulik 
finansiering av helsetjenestene. Disse finansieres i 
Sverige over skatteseddelen, men andelen som går 
til helsetjenester kan ikke identifiseres. Problemet 
oppstår når Norge krever inn trygdeavgift og Sve
rige beskatter pensjonen. Etter vårt syn er det da i 
realiteten Sverige som i uidentifiserbar utstrek
ning tar seg betalt for helsetjenester som de ikke 
har ansvaret for og heller ikke betaler. 

Når det gjelder pkt. 2 har trygdesektoren, bl.a. 
den nordiske sosialforsikringsgruppen, vurdert 
muligheten for å la grunnlaget for vurdering av rett 

til ytelser (uførepensjon/rehabilitering) i ett land 
også gjelde i et annet nordisk land. Det er konklu
dert med at så vel ulikt lovgrunnlag som ulike vur
deringsprinsipper medfører at det er vanskelig å 
overføre rettigheter direkte. Sosialforsikrings
gruppen har i stedet tatt initiativ til en samarbeids
modell for å forbedre den administrative samhand
lingen mellom landene i disse sakene. Viktige 
aspekter i en slik modell vil være å få tydeliggjort 
hvilke dokumentasjonskrav det enkelte land har, 
styrke opplæringen av saksbehandlere spesielt i 
forhold til internordiske saker samt å bedre infor
masjonen til brukere om de enkelte lands syste
mer. 

Rek.nr. 9/2003/: Tiltak mot prostitusjon og handel 
med kvinner 

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvin
ner og barn (2003–2005) ble lansert 12. februar 
2003. Planen omfatter 23 tiltak for å: 
–	 yte bistand og beskyttelse til kvinner og barn 

som har vært utsatt for menneskehandel, 
–	 forhindre rekrutteringen av kvinner og barn, 
–	 begrense etterspørselen som skaper marked 

for handel med kvinner og barn, 
–	 avdekke og straffeforfølge i saker der kvinner 

og barn har vært offer for menneskehandel 
–	 styrke kunnskap og samarbeid for å innfri 

handlingsplanens intensjoner. 

Justisdepartementet koordinerer en tverrsektoriell 
innsats, som involverer 8 departementer, for å 
gjennomføre planen. 

Rekommendasjonen omhandler i sin helhet til
tak for å begrense etterspørsel etter tjenester som 
skaper marked for prostitusjon og menneskehan
del. 

Likevel kan det være på sin plass å redegjøre 
kort for de rammer og referanser Norge har for å 
bekjempe menneskehandel, særlig handel med 
kvinner og barn. 

Et eget straffebud mot menneskehandel, som 
korresponderer med definisjonen i Palermo-proto-
kollen (se nedenfor) trådte i kraft 4. juli 2003, jfr. 
straffelovens § 224 (Ot.prp. nr 62 (2002–2003). 
Strafferammen er 10 år. 

FN-konvensjonen mot grenseoverskridende 
organisert kriminalitet med protokoller, deriblant 
protokollen (Palermo-protkollen) for å forebygge, 
bekjempe og straffe handel med mennesker, sær
lig kvinner og barn, ble ratifisert av Norge den 23. 
september 2003. Konvensjonen trådte i kraft 29. 
september 2003, og protokollen trådte i kraft 23. 
desember 2003. 
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Protokollens anbefalinger og pålegg gjennom
føres gjennom iverksettingen av handlingsplanen 
mot handel med kvinner og barn. I den sammen
heng vises det særlig til art. 9.5: «Statspartene skal 
vedta eller styrke lovgivningsmessige eller andre 
tiltak, for eksempel utdanningstiltak, sosiale tiltak 
eller kulturelle tiltak, blant annet gjennom bilate
ralt eller multilateralt samarbeid, for å motvirke et
terspørselen som fremmer alle former for utnyt
ting av personer, særlig kvinner og barn, som igjen 
fører til handel med mennesker.» 

Ad rekommandasjonens 1. ledd kan det vises 
til at Handlingsplanen inneholder fire tiltak for å fo
rebygge menneskehandel ved å bidra til å begren
se etterspørselen som skaper marked for handel 
med kvinner og barn. Barne- og familiedeparte
mentet, Forsvarsdepartementet, Justisdeparte
mentet og Utenriksdepartementet er alle hovedan
svarlige for gjennomføring av hvert sitt tiltak, 
mens Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
og Nærings- og handelsdepartementet er delan
svarlige for ett tiltak. 

Informasjon til ulike målgrupper 

Holdningsendring og holdningsbearbeidelse gjen
nom informasjon innebærer både en pedagogisk 
og en informasjonsfaglig utfordring. Skoleverket 
er en av de sentrale samarbeidspartene i utvikling 
av informasjonstiltak overfor ungdom. Som ledd i 
oppfølgingen av tiltaket har Læringssentret etter 
initiativ fra Barne- og familiedepartementet oppret
tet en egen nettside om menneskehandel. Mål
gruppene for denne er lærere og elever. Gjennom 
nettsidene ønsker departementet å gi informasjon 
til elever og lærere om menneskehandel slik at 
dette kan danne grunnlag for diskusjon og enga
sjement i skolen. Linken til nettsiden er: http:// 
lom.ls.no/menneskehandel/ 

Barne- og familiedepartementet har initiert et 
større forskningsprosjekt for å kartlegge holdnin
ger og erfaringer knyttet til kjøp av sex og seksuel
le overgrep blant ungdom i Norge, Sverige, Polen, 
Russland, Estland, Latvia, Litauen og Island. Arbei
det ledes av forsker Svein Mossige ved NOVA. Det 
skal gjennomføres nasjonale undersøkelser i hvert 
land som vil gi grunnlag for sammenlikninger, 
samt vurdering av målrettede tiltak som kan settes 
inn for å redusere og forebygge. I internasjonal 
sammenheng vil dette bli en stor og enestående 
undersøkelse når det gjelder å kartlegge ungdoms 
holdninger og atferd i forhold til seksuell utnytting 
og andre seksuelle krenkelser. 

Barne- og familiedepartementet har initiert et 
samarbeid med Barne-, ungdom- og familieforvalt

ningen (BUFA) om videreutviklingen av informa
sjonstiltak rettet mot ungdom. I første omgang vil 
informasjon om menneskehandel gis gjennom 
nettsteder ungdom benytter. 

Et annet prioritert satsningsområde er informa
sjonstiltak rettet mot kjøpere av seksuelle tjenes
ter, potensielle kjøpere og unge menn. Barne- og 
familiedepartementet utarbeider en skisse til infor
masjonsplan med budsjettoverslag som vil danne 
grunnlaget for prioriterte tiltak i 2004–2005. 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
(AAD) har informert om innholdet i de etiske ret
ningslinjene til statlige ansatte gjennom Personal-
melding nr. 28/2002. Retningslinjene er tatt inn i 
Statens Personalhåndbok for 2003 (pkt. 4.6.12), og 
det er en link til retningslinjene på AADs sider på 
Odin. Administrasjons- og arbeidsdepartementet 
vil videre informere om de etiske retningslinjene i 
de fora der AAD har en rolle som statlig arbeidsgi
ver, dvs. personallederforum, personalsamlinger 
for fylkesmannsembetene, personallederkonferan
ser, lederopplæringstiltak i staten og introduks
jonskurs for nyansatte. Heftet «Ny i statens tjenes
te» er under revisjon både hva angår form og inn-
hold, og AAD planlegger å ta inn ovennevnte ret
ningslinjer i et eget kapittel om etikk og etisk fram
ferd i løpet av høsten 2004. 

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har 
sendt ut et brev med oppfordring om at organisa
sjoner og bedrifter lager etiske retningslinjer mot 
kjøp av seksuelle tjenester. Brevet er sendt til bl.a. 
Bane Tele, Electronic Chart Centre, Entra Eien
dom, Kings Bay, Selskapet for industrivekst (SI
VA), Statkraft SF, Garanti-Instituttet for Eksport
kreditt (GIEK), Eksportfinans og Nordiska Projek
texportfonden i Finland. Innovasjon Norge har be
stemt å ha egne retningslinjer som er knyttet til 
næringslivets sosiale ansvar og kjøp av seksuelle 
tjenester. NHO anbefaler at norske bedrifter åpent 
og tydelig tar avstand fra kjøp av seksuelle tjenes
ter og at bedriftene velger egnede virkemidler for 
å markere sine holdninger og krav til adferd. 

Nulltoleranse for overgrep i konfliktområder 

Utenriksdepartementet har i dialog med norske 
humanitære og bistandsorganisasjoner formidlet 
nulltoleranse for overgrep mot kvinner og barn. 
Dette formidles også i styringsdialogen med inter
nasjonale organisasjoner Norge samarbeider med, 
eller er medlem i. 

Skolering av militært personell i  internasjonale 
oppdrag 

Utenriksdepartementet rapporterer om at Norge 
og USA har tatt initiativ til å etablere codes of con
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duct for NATO-personell på internasjonale opp
drag. Markedet for prostitusjon og menneskehan
del øker ved nærvær av internasjonalt personell, 
og det er behov for bevisstgjøring og felles ret
ningslinjer som forhindrer at NATO-personell blir 
involvert i utnyttelsen av kvinner og barn som er 
ofre for menneskehandel. Initiativet i NATO skal 
følges opp fra norsk side. Man skal arbeide for å 
styrke opplæring av militærpersonell og annet si
vilpersonell i internasjonale oppdrag om kvinner 
og barns sårbare situasjon i konflikt- og postkon
fliktsituasjoner, herunder om handel med kvinner 
og barn. 

Ad rekommandasjonens 2. ledd slår Hand
lingsplanen mot handel med kvinner og barn fast 
at Norge skal delta i det internasjonale samarbei
det for å forebygge og bekjempe denne alvorlige 
formen for kriminalitet og krenkelse av menneske
rettigheter. Norge deltar blant annet i Nordic Bal
tic Task Force against Trafficking in Human 
Beings (UD), Task Force against Trafficking in 
Human Beings in the Barents Euro Arctic Region 
(JD) og i ulike initiativ innenfor det nordiske sam
arbeidet. 

Utveksling mellom myndigheter og frivillige 
organisasjoner 

Justisdepartementets kartlegging av organisasjo
nenes tilbud og erfaringer har vist at enkelte orga
nisasjoner har konkret erfaring med ofre for men
neskehandel, og kan bistå myndighetene i arbei
det med å innfri intensjonene i handlingsplanen. 
Fra desember 2003 til april 2004 har det vært ar
rangert flere større multilaterale møter, samt en 
rekke bilaterale møter med organisasjoner som Al
ternativ til vold, Flyktningerådet, International Or
ganisation for Migration (IOM), Krisesentersekre
tariatet, MiRA, Nadheim Kvinnesenter, Norsk or
ganisasjon for asylsøkere (NOAS), Norsk krise
senterforbund, Prostituertes interesseorganisa
sjon i Norge (PION), Pro Sentret, Redd Barna og 
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF). 
Justisdepartementet har også holdt innlegg og del
tatt i debatter i media og på seminarer i regi av Pro 
Senteret, JURK, Krisesentersekretariatet, Likestil
lingssenteret og Universitetet i Oslo. 

Handlingsplanen inneholder 5 tiltak (tiltak 8– 
12) for å forebygge menneskehandel ved å hindre 
rekruttering av kvinner og barn. De omfatter også 
tiltak som i konsekvens vil kunne motvirke etter
spørsel. Tiltakene er ikke spesielt rettet mot nær
områdesamarbeidet. Dog vil erfaringer og strategi
er også være relevante her. 

Utenriksdepartementet er hovedansvarlig for 

tre av tiltakene, og delansvarlig for to. Disse tilta
kene er ivaretatt gjennom det generelle bistands
og utviklingsarbeidet og via prosjekter som er di
rekte relatert til handel med kvinner og barn. Bar-
ne- og familiedepartementet og Nærings- og han
delsdepartementet står hovedansvarlig for de to 
sistnevnte. 

Rettighetsbasert utvikling 

Ifølge Utenriksdepartementet er fattigdomsbe
kjempelse, kvinner og barns rettigheter, fokus på 
utdanning for jenter og tilgang til forsørgelse 
grunnleggende prinsipper i norsk utviklings- og 
prosjektsamarbeid. Denne innretningen på utvik
lings- og prosjektsamarbeidet styrker kvinner og 
barns stilling i samfunnet, både økonomisk, poli
tisk og sosialt, og gjør dem mindre sårbare for 
menneskehandel. I 2003 bevilget Utenriksdeparte
mentet og NORAD samlet over 30 mill. NOK til 
prosjekter direkte rettet mot menneskehandel i 
Sørøst-Europa, i Moldova, Armenia, Sentral-Asia, 
Polen, Romania, Bulgaria, flere land i Afrika med 
særlig vekt på Det sørlige Afrika, samt flere land i 
Asia. Prosjektene varierer mellom forebygging, 
assistanse til ofre, reintegrering gjennom opplæ
ring, arbeid og tilgang til mikrokreditter. I tillegg 
ble nærmere 20 mill. NOK bevilget til ulike pro
sjekter som indirekte bidrar til forebygging og re
habilitering av utsatte grupper, ved å styrke kvin
ner og barns rettigheter og stilling i samfunnet, til 
sosial- og helsetiltak blant prostituerte og rehabili
tering av seksuelt misbrukte barn. 

Internasjonalt arbeider Norge aktivt på det nor
mative plan i kampen mot menneskehandel. Uten
riksdepartementet har tatt opp temaet i sine inn
legg under både FNs generalforsamling, FNs men
neskerettighetskommisjon og FNs kvinnekommi
sjon og støtter initiativer og mekanismer på feltet 
som utarbeides og fremmes i disse fora. I regional 
sammenheng prioriterer man høyt OSSEs arbeid 
mot menneskehandel, og Norge er bl.a. represen
tert ved vervet som leder i OSSEs arbeidsgruppe 
om likestilling og bekjempelse av menneskehan
del. 

Justisdepartementet leder forhandlingene fra 
norsk side i Europarådet om en ny konvensjon for 
å bekjempe menneskehandel. Formålet er å oppnå 
en konvensjon som går lenger enn FN konvensjo
nen mot grenseoverskridende organisert krimina
litet og protokollen om menneskehandel når det 
gjelder å forplikte statene til å beskytte ofrene. I til
legg skal den opprette en mekanisme som skal 
overvåke landenes oppfølging av konvensjonsfor
pliktelsene. Konvensjonen skal etter planen være 
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sluttforhandlet mot slutten av 2004 eller begynnel
sen av 2005. 

Hindre rekruttering av utsatte grupper 

Tilbud om en ny start gjennom utdanning, opplæ
ring og arbeid grunnleggende for å forhindre gjen
tatt rekruttering av tidligere ofre for menneske
handel. Utenriksdepartementet har gitt støtte til 
slike prosjekter i Øst- og Sørøst-Europa, i Moldova 
og Armenia. Støtten har gått til rehabilitering gjen
nom medisinsk, psykologisk og juridisk hjelp i regi 
av internasjonale og lokale organisasjoner. Kon
krete tiltak for å gi arbeid støttes også. 

Informasjonsmateriell til kvinner i risikoområder 

Hittil i planperioden har Utenriksdepartementet 
støttet den nordisk-baltiske kampanjen mot handel 
med kvinner og barn, en kampanje i Romania 
(IOM og den katolske kirken), og flere prosjekter i 
Sørøst-Europa. I Sentral-Asia støttes en større re
gional kartlegging av menneskehandel, som også 
skal bidra til å øke kunnskapsnivået blant nasjona
le aktører i disse landene og i det internasjonale 
samfunn. 

Utestasjonene skal involveres i arbeidet med å 
spre informasjon om menneskehandel og informe
re om muligheter for lovlig migrasjon. Det skal ut
arbeides informasjonsmateriell om farene forbun
det med menneskehandel og arbeidet mot men
neskehandel, som kan brukes ved de aktuelle 
norske utestasjonene. Dette skal være materiell 
som både er til bruk for ambassadepersonellet 
selv, til bruk overfor ambassadens publikum (ex. 
visumsøkere) og overfor lokale NGOer. Informa
sjonsmateriell til kvinner i risikoområder skal fer
digstilles innen november 2004. 

Kjønnsperspektiv i næringsutvikling 

Nærings- og handelsdepartementet rapporterer at 
det er fokusert på næringslivets ansvar gjennom 
brev til Statens nærings- og distriktsutviklings
fond, Norges Eksportråd, Garanti-Instituttet for 
eksportkreditt, Eksportfinans ASA, Norsk Prosjek
teksportfond og de heleide statlige selskapene 
Kings Bay AS, A/S Bjørnøen og Electronic Chart 
Centre AS, hvor departementet oppfordrer til at 
det tas hensyn til kjønnsperspektivet i næringsakti
viteter og investeringer i utlandet. 

Bilateralt og multilateralt samarbeid om utsatte 
barn 

Ifølge Barne- og familiedepartementet er et sær
skilt fokus rettet mot barn gjennom norsk deltakel

se i Østersjørådets barnegruppe (WGCC) og re
gionale aktiviteter knyttet til samarbeidet om utsat
te barn i regionen. I regi av Østersjørådets barne
gruppe er det opprettet et IT nettverk (The Child 
Centre) som i hovedsak er et IT-samarbeid om 
barn i risikosituasjoner mellom medlemsstatene i 
Østersjørådet. Aktuelle fagfolk og fagmiljøer er 
knyttet til dette nettverket og gjennom passord 
kan faglige diskusjoner om målgruppen utsatte 
barn gjennomføres mellom landene. Link til nettsi
den er: http://childcentre.baltinfo.org. 

Østersjørådet utarbeider nå en plan som har 
vært på høring blant deltakerlandene i forhold til 
mindreårige som krysser landegrensene, inklu
dert barn som er utsatt for menneskehandel 
(«Unacccompanied and Trafficked Children»). I 
dette arbeidet deltar også representanter for Hvi
terussland, Ukraina og Moldova i tillegg til de 11 
landene i WGCC. Det er utnevnt en nasjonal kon
taktperson med ansvar for blant annet barn og un-
ge utsatt for menneskehandel i hvert av landene, 
og det er ansatt et regionalt kontaktpunkt ved 
WGCC-sekretariatet i Stockholm. Barne- og fami
liedepartementet vil følge opp det regionale samar
beidet i regi av Østersjørådet med spesiell vekt på 
å videreutvikle nettverk og kontakt mellom fagmil
jøer på området,. 

Utenriksdepartementet rapporterer om at det 
inntil nå har gått om lag 8 mill. NOK over UD og 
NORADs budsjetter til tiltak direkte rettet mot 
barn i bilateralt prosjektsamarbeid i Sørøst-Euro-
pa, i Romania, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Zim
babwe og Etiopia. Utenriksdepartementet og NO
RAD vil fortsatt prioritere tiltak spesielt rettet mot 
barn i sine bilaterale prosjektsamarbeid. 

Ad rekommandasjonens 3. ledd har Justisde
partementet nedsatt en arbeidsgruppe som inn
henter erfaringer med den rettslige reguleringen 
av prostitusjon i Sverige og Nederland, og bruken 
av straffelovens § 203 som forbyr av kjøp av seksu
elle tjenester av personer under 18 år. Arbeids
gruppen ledes av professor Ulf Stridbeck, juridisk 
fakultet, Universitetet i Oslo, og består ellers av po
litiinspektør Olaf Kristiansen, Politidirektoratet og 
professor dr. med. Berit Schei, NTNU. Arbeids
gruppen skal levere sin rapport i løpet av somme
ren 2004. Regjeringen vil etter dette ta stilling til 
om det er behov for en lovendring. 

Rek.nr. 23/2003/: Rovdyrforvaltning i Norden 

Rovviltbestandene i Norden er i stor grad fellesbe
stander med tilhold på begge sider av landegren
sene. Siden tidlig på 1990-tallet har det svenske Na
turvårdsverket og Direktoratet for naturforvalt
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ning jevnlig holdt møter om rovviltforvaltningen. 
Fra 2000 ble også Jord- og skogbruksministeriet i 
Finland inkludert i disse møtene. Etter regjerin
gens vurdering fungerer samarbeidet med myn
digheter på sentralt nivå godt. Spesielt er kontak
ten mellom Sverige og Norge god. 

Koordineringsgruppen for rovviltforskning i 
Skandinavia er et eksempel på et slikt samarbeid 
som i de senere årene har stor effekt både når det 
gjelder utveksling av ekspertise og ressurser. Nor
ge og Sverige har også et felles samarbeid angåen
de DNA-analyser. Det gjennomføres årlige møter 
mellom de sentrale myndighetene som bør fortset
te. I tillegg skjer det i dag en informasjonsutveks
ling på regionalt nivå mellom fylkesmenn og läns
styrelsen angående overvåkingsmetodikk, fauna
kriminalitet m.m. Samarbeidet under Nordkalott
komitéen er også et godt eksempel på et velfunge
rende samarbeid. Videre foregår også et samar
beid mellom Norge og Sverige om nettbasert infor
masjon og utvikling av sentrale databaser som om-
handler rovvilt. Et eksempel på et felles nettsted er 
forskningsprosjektet «Skandulv». I tillegg finnes 
det en rekke nasjonale nettsteder som viser til til
svarende nettsted i nabolandet. 

Etter regjerings vurdering er det ikke behov 
for årlige gjensidige møter på politisk nivå som 
kun er knyttet til temaet rovvilt. Slike møter bør 

avholdes innenfor den nordiske plattformen etter 
en nærmere vurdering av behovet. Det finnes 
imidlertid flere mer uformelle møteplasser der 
både politikere, forvaltere, forskere, næringsdri
vende og andre interesserte kan møtes. Det årlige 
vargsymposiet i Sverige er et slikt eksempel. Det
te ble i år arrangert for 11. gang og samlet ca. 300 
deltagere. 

EU-direktiv, internasjonale konvensjoner og 
nasjonal lovgivning samt ulike konfliktbilder i det 
enkelte land bidrar til at det erfaringsmessig er 
vanskelig å enes om en enhetlig og felles rovviltpo
litikk med felles mål i de ulike landene. For å sikre 
en best mulig forvaltning av rovviltartene på tvers 
av landegrensene mener Regjeringen at det er vik
tig å videreutvikle og styrke det gode nordiske 
samarbeidet om rovviltforskning, bestandsovervå
king, datautveksling, forvaltningsgrep m.v. som er 
bygget opp gjennom de senere årene. 

Fiskeridepartementet 

t i l r å r : 

Tilråding fra Fiskeridepartementet av 24. sep
tember 2004 om nordisk samarbeid blir sendt Stor
tinget. 
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Vedlegg 1 

Statsminister Kjell Magne Bondevik: Innlegg i 
generaldebatten, Nordisk Råds 55. sesjon 27. oktober 2003 

President, kolleger, kjære nordiske venner, 
Samspillet mellom den folkelige oppslutning om 

nordisk samarbeid og det politiske samarbeidet mel
lom de nordiske land, er viktig for å holde den nor
diske idé levende. Det daglige uttrykk for et levende 
og aktivt nordisk samarbeid finner vi i de utallige 
kontakter mellom enkeltmennesker og frivillige or
ganisasjoner. Erfaringene fra det folkelige samarbei
det er viktige for oss i det nordiske samarbeidet mel
lom regjeringer og nasjonalforsamlinger. 

Derfor vil jeg uttrykke min anerkjennelse til Gö
ran Persson og årets svenske formannskap i Minis
terrådet. Den aktive oppfølging av Norrback-rappor-
ten og arbeidet ellers med å redusere de hindringer 
som fortsatt er til hinder for et friest mulig samkvem 
mellom våre lands borgere, må ha vår høyeste priori
tet. Her har det svenske formannskapet bidratt til 
konkrete resultater. På norsk side har regjeringen 
blant annet innskjerpet at forslag om ny lovgivning 
må vurderes nøye mot andre nordiske lands lover og 
regler, slik at nye grensehinder ikke skapes. Vi har 
også styrket opplæringen av lokale etater om det 
nordiske avtaleverket, slik at de som trenger det får 
korrekt informasjon og veiledning. 

Det nordiske samarbeidet står overfor en stor ut
fordring med den kommende utvidelsen av EU. Det 
blir viktig å styrke det regionale nordiske samarbei
det også innen et utvidet EU og EØS. Samtidig må vi 
fortsette å utvide samarbeidet med vår baltiske nabo
er. Statsminister Brazauskas tale til Nordisk Råd i 
dag viser at vi er kommet langt i det nordisk-baltiske 
samarbeidet. Men først og fremst er det grunn til å 
uttrykke anerkjennelse for de veldige omstillinger 
de baltiske land har lykkes med på svært kort tid. 
Det er fortsatt store muligheter for å videreutvikle 
det nordisk-baltiske samarbeidet basert på felles in
teresser. Disse mulighetene må vi virkeliggjøre. Jeg 
er derfor glad for at de fem nordiske statsministere i 
dag besluttet å invitere de baltiske land til å bli med
lemmer av Den nordiske investeringsbanken. 

EUs Nordlige Dimensjon er utviklet til et omfat
tende og viktig rammeverk for samarbeidet i Nord-

Europa. Det er et sentralt instrument for dialog og 
samarbeid også med Russland. Vi ønsker å utvide 
samarbeidet med Nordvest-Russland. Vi ser fram til 
å delta aktivt i gjennomføringen av den nye hand
lingsplanen for den Nordlige Dimensjon. Noen av de 
største utfordringene finner vi på helseområdet. Jeg 
er derfor glad for å ha fått anledning til å følge opp 
det finske initiativet om å etablere et partnerskap for 
helse og livskvalitet under EUs Nordlige Dimensjon. 
Konferansen som finner sted i Oslo i dag og i mor-
gen, vil etablere dette partnerskapet. 

Miljøutfordringene i våre områder er store. Det 
er avgjørende for oss og fremtidige generasjoner at 
vi hindrer langsiktig forringelse av miljøet. Det gjel
der ikke minst beskyttelse av den økologiske balan
sen i nordområdene, og bevaring og bærekraftig 
høsting av havressursene. Gjennom Norges for
mannskap i Barentsrådet de kommende to år vil vi 
prioritere dette arbeidet. Ministerrådets arktiske 
samarbeidsprogram og det arktiske vindu i EUs 
Nordlige Dimensjon vil være andre sentrale bidrag 
til miljøarbeidet i regionen. Det er også viktig at vi 
neste år kan avslutte arbeidet med en fornyelse av 
den nordiske strategien for bærekraftig utvikling. 

Vi har i dag mange gode instrumenter for å lyk
kes i å videreutvikle den nordlige regionen i Europa 
som et godt sted å leve. Jeg tror det nordiske samar
beidet i fremtiden vil bli enda viktigere som et kon
struktivt bidrag til europeisk samarbeid, til å styrke 
og utvide samarbeidet med våre baltiske naboer og 
Russland og å engasjere våre naboer i vest i det nord
europeiske samarbeidet. I denne forbindelse hilser 
jeg velkommen det nye initiativ fra USA om et utvidet 
partnerskap med Nord-Europa, det såkalte «e-PINE» 
(«Enhanced Partnership In Northern Europe»). 

Vi feiret i fjor 50års jubileet for Nordisk Råd. 
Det nordiske samarbeidet er en meget aktiv femti
åring som tilpasser seg nye utfordringer på en dy
namisk og fremtidsrettet måte. Dette er jeg sikker 
på vil fortsette under islandsk formannskap. Jeg vil 
gjerne ønske Davið Oddsson lykke til med for
mannskapet i det kommende år. 
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Vedlegg 2 

Nordisk Ministerråds budsjett 2004 og 
forslag til budsjett 2005 

2005 
TDKK 

2004 
TDKK 

Differanse 
TDKK 

% 

Kultur, utdanning, forskning og IT 359.450 359.450 0 0% 
Kultursamarbeidet 158.497 158.497 0 0% 
Utdanning og forskning 199.881 199.881 0 0% 
IT-samarbeidet 1.072 1.072 0 0% 

Miljø-, ressurspolitikk og nærområdene 199.733 202.233 –2.500 –1,2% 
Miljø 37.993 37.993 0 0% 
Regionalpolitikk 29.357 29.357 0 0% 
Energi 7.213 7.213 0 0% 
Jord- og skogbruk, fiskeri, næringsmidler 37.670 37.670 0 0% 
Transport 1.058 1.058 0 0% 
Nærområdene 86.442 88.942 –2.500 –2,8% 

Velferds- og næringspolitikk 147.047 144.547 2.500 1,7% 
Sosial og helse 41.578 41.578 0 0% 
Forbrukerpolitikk 8.330 8.330 0 0% 
Narkotikasamarbeid 1.521 1.521 0 0% 
Lovgivning 1.315 1.315 0 0% 
Arbeidsmarked og -miljø 12.870 12.870 0 0% 
Likestilling 8.351 8.351 0 0% 
Bygg og bolig 885 885 0 0% 
Næring 70.539 68.039 2.500 3,7% 
Økonomi 1.658 1.658 0 0% 

Øvrig virksomhet 111.287 111.287 0 0% 

Totalt 817.517 817.517 0 0% 

Budsjettet for 2005 blir endelig vedtatt i november/desember etter at Nordisk Råd har behandlet det. Det 
vil samtidig bli justert for prisstigning. 
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Vedlegg 3 

Forkortelsesregister 

ÄK-JÄM Nordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhet 
ÄK-Livs Nordiska ämbetsmannakommittén för livsmedelsfrågor 
BUK Ledningsgruppen för nordisk barn- och ungdomskultur 
EK-A Nordisk Embedsmandskomité for arbejdsmarkeds- og arbeidsmiljøpolitik 
EK-BYGG Nordisk Embedsmandskomité for bygge- og boligsamarbejde 
EK-ENERGI Nordisk Embedsmandskomité for energipolitik 
EK-FINANS Nordisk Embedsmandskomité for økonomi og finanspolitik 
EK-IT Nordisk Embedsmandskomité for IT-politik 
EK-K Nordisk Embedsmandskomité for nordisk kulturelt samarbejde 
EK-KONS Nordisk Embedsmandskomité for konsumentspørgsmål 
EK-LOV Nordisk Embedsmandskomité for lovsamarbejde 
EK-M Nordisk Embedsmandskomité for miljøspørgsmål 
EK-N Nordisk Embedsmandskomité for næringspolitik 
EK-Narko Nordisk Embedsmandskomité for narkotikaspørgsmål 
EK-S Nordisk Embedsmandskomité for Social- og helsespørgsmål 
EK-U Nordisk Embedsmandskomité for uddannelse og forskning 
FNF Foreningarna Nordens Förbund 
FOVU Nordisk folkeoplysnings- og voksenundervisningssamarbejde 
FPR Nordiska forskningspolitiska rådet 
HØGUT Ledningsgruppen för nordiskt samarbete inom högra utbildning 
LOP Lønns- og personalutvalget 
MR-A Nordiska Ministerrådet för arbetsmarknad och arbetsmiljöpolitik 
MR-BO Nordiska Ministerrådet för bygg- och bostadsfrågor 
MR-FINANS Nordiska Ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik 
MR-ENERGI Nordiska Ministerrådet för energipolitik 
MR-IT Nordiska Ministerrådet för informationsteknologi 
MR-JS Nordiska Ministerrådet för jord- och skogsbruk 
MR-JÄM Nordiska Ministerrådet för jämställdhetsfrågor 
MR-KONS Nordiska Ministerrådet för konsumentfrågor 
MR-K Nordiska Ministerrådet för kulturellt samarbete 
MR-LOV Nordiska Ministerrådet för lagstiftningsfrågor 
MR-M Nordiska Ministerrådet för miljövårdsfrågor 
MR-NARKO Nordiska Ministerrådet för narkotikafrågor 
MR-N Nordiska Ministerrådet för näringspolitik 
MR-REG Nordiska Ministerrådet för regionalpolitik 
MR-S Nordiska Ministerrådet för social- och hälsa 
MR-T Nordiska Ministerrådet för transportfrågor 
MR-U Nordiska Ministerrådet för utbildning- och forskning 
MR-SAM Samarbeidsministrene 
NAB Nordiska rådgivande nämnden för energiinformation 
NAD Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning 
NAF Nordisk arbeidsgruppe for fiskeriforskning 
NAI Nordiska Afrikainstitutet 
NAPA Nordens institut i Grønland 
NAR Nordisk amatørteaterråd 
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NÄRP Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik 
NÄT Nordiska ämbetsmannakommittén för transportfrågor 
NBIC Nordic Baltic Investment Committee 
NDF Nordiska Utvecklingsfonden 
NEF Nordisk Embedsmandskomité for fiskerispørgsmål 
NEFCO Nordiska miljøfinansieringsbolaget 
NEFP Nordisk Energiforskning 
NEJS Nordisk Embedsmandskomité for jord- og skovbrugsspørgsmål 
NFA Nordens folkliga akademi 
NFS Nordens Fackliga Samorganisation 
NGB Nordiska Genbanken 
NGH Nordisk Genbank for husdyr 
NHV Nordiska hälsovårdshögskolan 
NIAS Nordisk Institut for Asienstudier 
NIB Nordiska Investeringsbanken 
NICe Nordisk InnovasjonsCenter 
NIFCA Nordisk institut för samtidskonst 
NIFIN Nordens Institut i Finland 
NIFS Nordisk institutt for sjørett 
NIKK Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning 
NIOM Nordisk institutt for odontologisk materialprøvning 
NIVA Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljøområdet 
NKB Nordisk kommitté för bioetik 
NKF Nordiska Konstförbundet 
NKJ Nordiskt Kontaktorgan för Jordbruksforskning 
NKR Nordkalottrådet 
NKS Nordisk kontakt om statsbyggeri 
NKU Nordisk Konsumentudvalg 
NKV Nordisk kollegium for viltforskning 
NMKL Nordisk metodikkomité for næringsmidler 
NMR Nordisk Ministerråd 
NOMESKO Nordisk medicinalstatistikkomité 
NOMUS Nordiska Musikkommittén 
NOPEF Nordiska Projektexportfonden 
NOP-H Nordiska publiceringsnämnden för humanistiska tidskrifter 
NOP-S Nordiska publiceringsnämnden för samhällsvetenskapliga tidskrifter 
NOPUS Nordiska utbildningsprogrammet för utveckling av social service 
NOR Nordisk organ for reinforskning 
NORA Nordisk atlantsamarbejde 
NORDA Nordiskt samarbete om teknisk ackreditering 
NORDBOK Nordiska litteratur- och bibliotekskommittén 
NORDEX Nordisk samarbeidskomité for offentlig tilsyn med brannfarlige og eksplosive varer 
NORDICOM Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning 
NORDINFO Nordiska samarbetsorganet för vetenskaplig information 
NORDITA Nordisk institut för teoretisk fysik 
NORDVULK Nordisk vulkanologisk institut 
NorFA Nordisk Forskerutdanningsakademi 
NORMET Samarbetsforum för nordisk metrologi (mätteknik) 
NOS-H Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk forskning 
NOS-M Nordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning 
NOS-N Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskap 
NOSOSKO Nordisk socialstatistikkomité 
NOS-S Nordiska samarbetsnämnden för samhällsforskning 
NR Nordiska rådet 
NSfK Nordisk samarbejdsråd for Kriminologi 
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NSFP Nordisk Skovbrugs Frø- og Planteråd 
NSH Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor 
NSHF Nordisk samrådsgruppe på højt niveau for flygtningespørgsmål 
NSI Nordisk samisk institutt 
NSK Nordiska samarbetskommittén 
NSS Nordisk samarbejde inden for skoleområdet 
NSS Nordiska kommittén för samordning av elektriska säkerhetsfrågor 
NSU Nordisk Sommeruniversitet 
NTR Nordiska träskyddsrådet 
NTR Nordiska tulladministrativa rådet 
NUD Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale 
NUK Nordiska ungdomskommittén 
ODIN Nordisk skolenet 
SLEIPNIR Rejsestipendieordning for unge kunstnere i Norden under 36 år 
SNEIL Sekretariatet för de nordiska energiinformationsbiblioteken 
SNS SamNordisk Skogsforskning 
VALHALLA Nordisk netværk for børne- og ungdomskultur 




